
زمینه مشترک
بین

اسالم و آیین بودا
کاظمیرضا شاه

با مقدمۀ

الماجناب داالی
امیر غازی بن محمد
دکتر هاشم کمالی

یاری. م: برگردان فارسی



تشکر و قدردانی

که امکان ترجمه این متن را به کندتشکر اردنبیتداند که از موسسه مطالعات اسالمی آلمترجم بر خود واجب می
ترجمه پیشنهاد خاطر این اثر گرانقدر و همبههمکاظمی ای دکتر رضا شاهآقوی همچنین از . اندفارسی مهیا کرده

.تشکر را داردبه فارسی کمالآن



فهرست مطالب 
i................................................................................................................................................................المایداالجنابشگفتاریپ

ii..........................................................................................................................................................محمدبنیغازریاممقدمه

ix.........................................................................................................................................................یکمالهاشمدکترشگفتاریپ

١...................................................................................................................................................................ینیچمقدمه:اولفصل

١....................................................................................................................................................................روحتاکلمهازفراتر

٦............................................................................................................................................................................خیتاربریمرور

٨................................................................................................................................................................قرآندرگفتمانانیبن

١١...............................................................................................................................................................یآسمانیامبریپبودا

١٥..........................................................................................................................................................؟درونازایباالازیوح

١٩..................................................................................................................................................گفتمانییایپووالماییداال

٢٢..............................................................................................................................مشترکوجهنیترعیرف: یگانگی: دومفصل

٢٢............................................................................................................................................................................گانهیاندرک

٢٤......................................................................................................................................................................................نازاده

٢٦.................................................................................................................................................................ییبوداکیالکتید

٣٢...........................................................................................................................................اولشهادتو) هیشون(تییُته

٣٣............................................................................................................................................................................یتعالفروغ

٣٤....................................................................................................................................................................دهرمهوالصمد

٣٦..............................................................................................................................................................................یربانوجه

٣٩....................................................................................................................................................................ینادوگانگوفنا

٤٠.........................................................................................................................................................افتگانیییروشنایبقا



٤٥......................................................................................................................................................................گانهیآنپرستش

٤٧..............................................................................................................................................................دهرمهپرتودربودا

٥٠..................................................................................................................................................................................خداادی

٥٢...............................................................................................................................................لتوکو) یکیتار(رویندگر

٥٤............................................................................................................................................................................نجاتدیکل

٥٧..............................................................................................................................................امبریپبرصلواتبودا،تمثال

٦١..............................................................................................................................شفقتویدلبستگعدمسلوک: سومفصل

٦٢...................................................................................................................................................زهدوچهیآن: یدلبستگعدم

٦٢.........................................................................................................................................................................................رنج

٦٤.............................................................................................................................................................................ییگراایدن

٦٥................................................................................................................................................................یخفییخداچند

٦٨...............................................................................................................................................................خواهشی»خدا«

٧٣..............................................................................................................................................رحمتوکرونا: یرحمانشفقت

٧٥..................................................................................................................................................................شفقتسرچشمه

٧٦...................................................................................................................................................................شفقتویگانگی

٨٠........................................................................................................................................................دگاریآفربسانرحمت

٨٦....................................................................................................................................تقدسمشترکنهیزم: آخرسخن

٨٧.........................................................................................................................................................................................هانوشتهپا



i

الماداالیجنابگفتارپیش

امیدوارم . ستبین اسالم و آیین بودایو پر اهمیت است که در پی یافتن زمینه مشترکای پیشتازکتاب حاضر نوشته
حقایق معنوی دین یکدیگر را دریافته و از آنجا بنای احترام به ،پیروان هر دو دینمشترکزمینه که بر پایه این 

د چراکه امکان یک درک واقعی بین این دو شاید این تا کنون واقع نشده باش. عقاید و مناسک همدیگر نهاده شود
.نهادن سنگ اول استر در صددکتاب حاض. استموجود نبودهسنت بزرگ

بهپاک و نیالوده ن اساسًازیربنایی آطبعیتآگاهی است که یاذهن صاحب جانداریبودا این بوده که هر تعلیم
از این دیدگاه هر . خوانیممییافتگی ین طبیعت را سرشت بودایی یا بذر روشناییما ا. استهای ذهنپریشانی
ای منفی هما بر آن باوریم که جنبهاز آنجا که طبیعت ذهن پاک است. واهد کردمال را کسب خای کباشنده

مرتفع ود به خودسخن خدرست باشد افعال منفی در عمل واگر نگرش ذهنی ما . توانند نهایتًا حذف شوندمی
هر کسی حق دارد که شاد ؛همه برابرندداین پتانسیل را دارجانداریهراز آنجا که ما بر این باوریم که . گردندمی

.استباشندگان اصول احترام عمیق برای بهروزی تمام بر پایۀبنای راه زندگانی در آیین بودا . آیدایق باشد و بر رنج ف
.شده استنهادهشفقت  بنابر ممارست درسیستم، ین ا

یم لعمًال تسبا ایمان، مسلمانان گر و مهربان استرحمتاند که چون خداوند دادهدوستان مسلمانم برایم توضیح
چنین . یابدسریان فرد مومنتواند از راه اعمالبدین وسیله شفقت خداوند می.شمول هستندجهانشفقت آرمان 

درباره بودا خودکهباشدهمان چیزی در راستای این رسد که عملی به وضوح یک راه تزکیه ذهن است و به نظر می
یراهبه روشنیورزیاسالم،بوداییبنابراین از دیدگاه یک. گفته استشفقت اخالقی همراه با زندگی یک اهمیت
.ستبرای رستگاریمعنوی 

. دیگر جای داردادیان بزرگانطور که در بطن ست همالیم اسالم و آیین بوداعپر واضح است که شفقت در بطن ت
ن و بوداییان مهیا کند تا بر هر احساس برای مسلمیهایی قلبًا امیدوارم که درک این وجه مشترک اساسی زمینه

. بین ایشان نمو یابدکه ممکن است نسبت به یکدیگر داشته باشند فایق آیند و دوستی همراه با احترام متقابلتردید
دنیایی پر از شفقت و صلح و بکوشند یکدیگر که پیروان ادیان بزرگ دنیا دست در دست رسیده استوقت آن یقینآ

.آرامش بیافرینند

و در پی مباحثاتی ا به اردن دعوت کردبن محمد تشکر کنم که مرا بارهامیر غازیمایلم عمیقًا از دوستم در اینجا 
عتقادم امرا درداشتم مانمکه با وی و سایر دوستان مسلیمباحثات. آغاز کردداشتنی را ه دوستژکه داشتیم این پرو

و دایرۀ که نتایج آن ثمر بخشکنم دعا می.تر کرد، ثابت قدمزرگ دنیابادیان ترغیب گفتمان بینارزش عمیق به
.تاثیر آن وسیع باشد

٢٠١٠ژانویه ٢١
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بسم الله الرحمن الرحیم

صلی علی محمد و سلم

محمدغازی بن امیرمقدمه

ادیان دنیا و صلح جهانی

چهارمیلیاردی دنیا را پیروان ٧/٦از جمیعت درصد هشتادحداقل )هجری قمری١٤٣١(میالدی ٢٠١٠تا سال 
هستند یا )درصد٣٢(ینفر یا مسیحر روی این کره خاکی چهار انسان باز هر پنج. دهندل مین بزرگ تشکیادیا

دین قدرتمندترین نیرویی است که هبالمنازع. )درصد١٢(بوداییو یا ) درصد١٤(هندو یا )درصد٢٣(مسلمان
نتیجه منطقی آن است که اگر بناست صلح ؛باشدمیشکل دهنده نگرشها و رفتار مردم ـ در تئوری اگر نه در عمل ــ 

دین بین چهارباالخص و ایجاد گرددند،هستها آنچنان کهو آرامش در زمین باشد الزم است صلح و صفا بین دین
.بزرگ دنیا

مصر و سوریه و اردن واز جمله مفتی اعظم(و علمای مسلمان نفر از محققینوهشتیکصدوسی٢٠٠٨در اکتبر 
این نامه انمخاطب. منتشر کردندرهبران دینی مسیحیترایسرگشاده باینامه) عمان، بوسنی و روسیه و استانبول

بر پایه هاین ناماساسًا .شانزده بودپاپ بندیکالم و رهبر کاتولیکهای جهانتمام عدر رهبران کلیساهای مسیحی 
که »طالیی«خود دو فرمان یت در هسته اصلی تاب مقدس پیامش این بود که اسالم و مسیحو کمجیدنآیات قرآ

،زمینه مشترکمینهیهبرپا. همسایهدوست داشتنتن خدا ودوست داش:بسیارند، به اشتراک دارندحائز اهمیت 
.بودعالمدر سراسر ان و مسلمانانبین مسیحیصلحخواستاراین نامه 

توان چنانکه در اینجا می(در کل دنیا بین مسلمین و مسیحیان بودبه یاد ماندنی طلبانه حرکات صلح،این نامه منشا
یا تعصب و نفرت ینها از جنگ بین مسلمان و مسیحی نکاست اگر چه ا.)www.acommonword.com:دید

کالم و موجب تغییر در لحن بوده استیمعذالک به حمد خداوند منشا نیکیهای بسیاردوطرفی را خاتمه نبخشید،
یک کلمه یابتکارحرکت . عمق بخشیده استترا تا حدی متقابل درک از بسیاری جهات مهموشدان بین ایش
برای به نظر ما شایان توجه است که.تنها نیستدر صحنه دنیادر کوشش برای بهبود روابط مومنانیقینًا ١یکسان

٥٣درصد آمریکاهایی که نظر منفی به اسالم دارند ٢٠٠٩در اکتبر سال ٢پیوموسسه مثال بنا بر گزارش سراسری 
بین دو شاید بشود از تنشها لذا.بودشده گزارش درصد ٥٩این رقم ، حال آنکه همین چند سال پیش درصد است

١A common word
٢Pew
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که رهبران دینی و اگر) و جنگها در همین مدت زمان افزایش یافته استهامخاصمهاگرچه تعداد (کاست امت 
.گرد هم آیندیان دین با پیام دینی درستمنداندیش

.ما نقش بستذهندر حاضر ابتکارالما داالیجناب ی با یبا ذهن داشتن همین چیزها بود که بعد از گفتگودر واقع
و نویسنده ای پیشرو در ادیان صاحب نام در تصوف که محققی کاظمیشاهادکتر رضبدین ترتیب بود که ما آقای

. دندهبسطر بنویسند و سپس از ایشان خواستیم که آن را به رساله حاضمقاله ای هستند مامور کردیم تاتطبیقی
بر روابط مسلمین بین ما و شمایکسانایهمکلمان اثری را داشته باشد که ه این کتاب هکنیم کامیدواریم و دعا می
.و مسیحیان داشت

؟اج داریمیتاح» زمینه مشترک«چرا به 

بین )با اتکا به کتب مقدس هر دو آیین(معنوی»زمینه مشترک«این بوده کهاین ماموریتویژۀهدف و نیت 
نه فقط احترام بگذارنددوست داشته به همرایکدیگر هر دو امت را قادر کند کهتا د مسلمین و بوداییان را بشناسان

سنت بزرگ دو این به عبارت دیگر امیدواریم که آنچه در .ن و بوداییامسلمبه عنوان همنوع بلکه باالخص به عنوان
توانیم رغم تمام اختالفات غیرقابل ترمیم و آشتی ناپذیر حقوقی و کالمی و تعلیماتی که نمیــ علیبه اشتراک داریم

به خاطر آنکه بودایی هستیم احترام و محبت بیشتری روا داریمکند به یکدیگرما را قادر و نباید منکر آنها باشیم ــ 
ما بر این باوریم که یافتن زمینه مشترک خطر التقاط،  رغمعلی. همنوع هستیمبه خاطر آنکه صرفًاو نهانو مسلم

باشندکه با تمام وجود مشتاق اخالقیاتینخواهند بود مسلمانان هیچ گاه قادر حداقل ثمر بخش خواهد بود چراکه 
:فرمایدچراکه خداوند در قرآن می. کندبرد و به او اشاره نمینمیراکه حتی اسم خدا

»ِذْکِري َفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضنًکا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمیَوَمْن َأْعَرَض َعن«

خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور ] و سختی[و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ «
؛)١٢٤وره طه آیه س(»کنیممی

:فرمایدو نیز می

اِة الدُّْنَیا َوَلا ِذیَن َیْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَهُه َوَلا َتْعُد َعْیَناَك َعْنُهْم ُتِریُد ِزیَنَة اْلَحَیَواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَّ«
»ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْکِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَکاَن َأْمُرُه ُفُرًطا

خواهند شکیبایی پیشه کن و دو خشنودى او را می] و[خوانند وردگارشان را صبح و شام میو با کسانی که پر«
ایم و از ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساختهدیده

).٢٨کهف آیه سوره (» روى است اطاعت مکنکارش بر زیاده] اساس[هوس خود پیروى کرده و 
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در ـ ) ات را دوست بدارهمسایه(نیستیم دوم» طالیی«دیگری از فرمان شکلاز این روست که ما فقط در صدد ارایه 
همچون کتب یهودیان، هندوان، پیروان کنفوسیوس و (مسلمین و بوداییان صور مختلف این فرمان در کتبواقع 

، دستور دوم به خودی خود عاری از معنای )خدایت را دوست بدار(بدون دستور اول : هست) آیین تائو و سایر ادیان
خطر آن است که در یعنی گیرد؛ قرار می،فضیلت و نیکیخالی اززدگی معنوی خواهد بود، لذا در معرض احساسات

نه چیزی طلبد، مینفس چیزی از نهدام اخالقیات سکوالر افتد که بنایش بر احواالت ذهنی ما در هر موقع است که
.فریبدکند، و همه را میمیو نه چیزی را عوض دهد، می

به یکدیگر امر رحمت و احترامآنکه به یکی از طنزهای روزگار این است که بسیاری از پیروان ادیان علی رغم 
را پیش ویدارند اگرکه آن دیگری همان راه اعتبار کردن یکدیگر رحمت و احترام را از هم دریغ میبا بی، اندشده

برای من به .کاهدشان به جای آنکه محبتشان به دیگر مردمان را بیشتر کند از آن میلذا عشق به دین.  نگرفته باشد
تمام مذاهب فقهی معتبر اسالم، انتخاب دین فردی دلیلی برای بنا برعنوان یک مسلمان این عجیب است، چرا که

بلکه بر مسلمین واجب است که ). د از در عداوت با مسلمین در آیدمگر آنکه شخص خو(کند عداوت با او فراهم نمی
:فرمایندخداوند در قرآن می. در حق دیگران، چه مسلم چه غیر مسلم، عادل و مهربان باشند

َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن َأَساء * ُبوَنُقل لِّلَِّذیَن آَمُنوا َیْغِفُروا ِللَِّذیَن ال َیْرُجون َأیَّاَم اللَِّه ِلَیْجِزَي َقْوًما ِبما َکاُنوا َیْکِس«
»َفَعَلْیَها ُثمَّ ِإَلی َربُِّکْم ُتْرَجُعوَن

گروهی را به ] خدا هر[اند بگو تا از کسانی که به روزهاى خدا امید ندارند درگذرند تا به کسانی که ایمان آورده«
که کارى شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدى کند هر* اند به مجازات رساندشدهآنچه مرتکب می] سبب[

).١٥و ١٤سوره جاثیه آیات (» شویدبه زیانش باشد سپس به سوى پروردگارتان برگردانیده می

:گردددعای صحابه اولیه آغاز میکه با استهمین مضمون در این آیات قرآن نیز مشهود 

َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفیِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمن َکاَن َیْرُجو *لِّلَِّذیَن َکَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم َربََّنا َلا َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة «
َیْجَعَل َبْیَنُکْم َوَبْیَن الَِّذیَن َعاَدْیُتم مِّْنُهم مََّودًَّة َواللَُّه َعَسی اللَُّه َأن * اللََّه َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَمن َیَتَولَّ َفِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیُد

َوُتْقِسُطوا َلا َیْنَهاُکُم اللَُّه َعِن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُکْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُکم مِّن ِدَیاِرُکْم َأن َتَبرُّوُهْم*َقِدیٌر َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحیٌم
»َلْیِهْم ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَنِإ

اند مگردان و بر ما ببخشاى که تو خود براى کسانی که کفر ورزیده] و آماج آزار[پروردگارا ما را وسیله آزمایش «
براى کسی که به خدا و روز ] یعنی[آنان سرمشقی نیکوست ] پیروى از[قطعا براى شما در * کارىتواناى سنجیده

امید است که خدا * است] صفات[نیاز ستودهخدا همان بی] بداند که[بندد و هر کس روى برتابد سین امید میبازپ
دشمن داشتید دوستی برقرار کند و خدا تواناست و خدا آمرزنده ] ایشان را[میان شما و میان کسانی از آنان که 

اند باز ما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردهدین با ش] کار[خدا شما را از کسانی که در ] اما[* مهربان است
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آیات ممتحنه سوره (»دارددارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست مینمی
.)٥ـ٨

شرایط الزم برای اینها(اندان بیرون نکردهشنجنگیده و از دیارآنهادین با ] کار[کسانی که در بامسلماناندر اصل
را مقید مسلمین نبایستی رحمت خود. رحمت پیشه کنندمهر و باید،)شروع جنگی تدافعی و عادالنه در اسالم است

د نداردوست بیشتر رایانکسمردم لحاظ روانی اجتناب ناپذیر است کهبه هر حالبه، ولی بر رحمت دیگران کنند
الاقل یکی از دالیل اصلی ما برای آغاز این کتاب لذا.دارندبر همگان تو رحمحترامآنها نیز قصد ادندانکه می
.بودهمین 

کرده است که جا نیست بگوییم که این کتاب به فضل خداوند ثابت م بییکنفکر می. اما به خود کتاب که بازگردیم
این بدان معنی . دهدنویسنده را نشان میروح بزرگی و تحسین برانگیزی بوده است و عمق فهم انه ولماع، اثردر کل

از دیدگاه شود گفت کهمیًا انصافاماد بفهمد یا بپذیرد،گویآنچه نویسنده میـبوداییـ یا هر نیست هر مسلمانی 
از و )ر قرآن و احادیث و نظرگاههای علمای بزرگی چون غزالی بنا نهاده شده استبباالخص از آن جهت که(اسالمی 

به عالوه کتاب . ای معقول است، نوشتهکندبررسی می)  به قدر معلومات ما(بودایی راعمدۀکاتبمتمام ه آن جهت ک
:باالخص، داردعرصه میآیین بوداشک تشابهات مهمی بین اسالم و یحاضر ب

رای ع برکت و هدایت بو منب. م واقعیت مطلق استکه هم مطلقًا یکیست و ه) الحق(ی حقیقت غایاعتقاد به)١
.نوع بشر است

حساب پس دهد و اینکه همین اصل ریشه در بنابر اصل عدلی که هر نفسی باید در دنیای دیگر به آناعتقاد)٢
.داردواقعیت مطلقطبیعت 

منظور (رحمت آخرتینقش کیهانی وازخارج،همگانشفقت و رحمت به داشتن اخالقی اعتقاد به ضرورت )٣
.)شویمرستگار میمانیز آن واسطهو بهاست ه رحمت خلق شده به واسطعالم است که ایده ما این

منبع رستگاری در ان کههمتواند برود، میورای منطق که دانشیانسانها به قدرت درک توانایی بهاعتقاد)٤
.یافتگی در این دنیاآخرت و روشنایی

.بشتابنداعتقاد به امکان تقدس یافتن و این باور که همه باید به سوی این تقدس )٥
ی یا ذکر،مراقبه نظاره گرانه،حال به هر صورت که باشد نمازی پرشور: اعتقاد به ضرورت ممارست معنوی)٦

.روشمند
.های شهوانیخواهشومنیتضرورت عدم دلبستگی به این دنیا، اعتقاد به )٧

اما اگر است،مسلمانان و بوداییاننچون و چرا بییقینًا تفاوتی بیگوید،سخن نمیاز خداوند خالقاین که بودا 
نگاه آ،نفسه یک ردیه نیستالق بودنش فیهمان خداست و سکوت بودا درباره خکیآن کهاینگونه فهم گردد

بین ما» یزمینه مشترک«نکاتی که در فوق گفتیم علی رغم بسیاری اختالفات ترمیم ناپذیر، ید بشود گفت کهاش
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افتراق نه کننده هسته دین پنداشت ــپابرتوان چون دقیقًا این نکات را می. آورندفراهم میآیین بودا و اسالم 
:داندمیشدگانو این همان چیزی است که خداوند در قرآن کریم آنرا اساس پیام فرستاده. آفرین

َوصَّْیَنا ِبِه ِإْبَراِهیَم َوُموَسی َوِعیَسی َأْن َأِقیُموا الدِّیَن َوَلا َشَرَع َلُکم مَِّن الدِّیِن َما َوصَّی ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َوَما «
»ْیِه َمن ُیِنیُبَتَتَفرَُّقوا ِفیِه َکُبَر َعَلی اْلُمْشِرِکیَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْیِه اللَُّه َیْجَتِبي ِإَلْیِه َمن َیَشاُء َوَیْهِدي ِإَل

ر باره آن سفارش کرد براى شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه دین آنچه را که به نوح د] احکام[ز ا«
اندازى مکنید بر را که در باره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه

گزیند و به سوى خود برمیآید خدا هر که را بخواهدخوانی گران میمشرکان آنچه که ایشان را به سوى آن فرا می
.)٤٢آیهشوریسوره(» نمایدهر که را که از در توبه درآید به سوى خود راه می

ل مطلق و کوشش در ایمان به یک اص: آورندرا فراهم میهمچنان شاید بشود گفت این نکات جوهره دو فرمان بزرگ
بتوانشایدرا) منطقرایوو لذا معرفِت(ی تقدسبراجهدنوی و منیت و جسم از راه ممارست معا،زهد از این دنی

رحمت و شفقت، اگر فرمان اول نباشد، به وضوحضروری و امر برای نیل به فرمان اول در نظر گرفتوارون یراه
. الله اعلمو.)دارداشارت به بقای نفس نیز در هر دو فرمان» دل«با تمام و(عباراتی دیگرفرمان دوم است در

کتاباهل 

در کهپیامبری آسمانی بوده است ـ والله اعلم ـ کسیبوداآنچه آمد این است که ازنامسلمبه عنواناستنتاج ما 
در نسبت اگرچه بسیاری از مسلمیناست، پیرو تعلیماتش بودهدر اصلسال اخیر یک نفر از ده انسان٢٥٠٠طول 
، هم نیامده باشدچراکه اگر نام بودا در قرآن.داشته باشندبه بودا تردیددر مجموعه پالی آمدهآنچهههمدادن

و پیامبرانی نیز هستند که قرآن از است)یاانذار دهنده(ای ندههشدار دهمعذالک واضح هست که برای هر قومی 
:بردایشان نام نمی

»خَلا ِفیَها َنِذیٌرِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیًرا َوَنِذیًرا َوِإن مِّْن ُأمٍَّة ِإلَّا«

اى بشارتگر و هشداردهنده گسیل داشتیم و هیچ امتی نبوده مگر اینکه در آن هشداردهنده] به سمت[ما تو را بحق «
).٢٥سوره فاطر آیه (» گذشته است

ْقُصْص َعَلْیَك َوَما َکاَن ِلَرُسوٍل َأْن َیْأِتَي ِبآَیٍة ِإلَّا ِبِإْذِن َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًلا مِّن َقْبِلَك ِمْنُهم مَّن َقَصْصَنا َعَلْیَك َوِمْنُهم مَّن لَّْم َن«
»اللَِّه َفِإَذا َجاء َأْمُر اللَِّه ُقِضَي ِباْلَحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلُمْبِطُلوَن

ایم و برخی از هبر تو حکایت کرد] ماجرایشان را[و مسلما پیش از تو فرستادگانی را روانه کردیم برخی از آنان را «
اى بیاورد پس چون فرمان خدا اجازه خدا نشانهاى را نرسد که بیایم و هیچ فرستادهایشان را بر تو حکایت نکرده

)٧٨غافر آیه سوره (» کنندکاران زیان میشود و آنجاست که باطلبرسد به حق داورى می
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در واقع صدها سال و برای .رسدمیدرست به نظرماناند،بوداییان را اهل کتاب انگاشته امویان و عباسیان اینکه 
پنداشتند علیرغم نظرات علما دررا چنین میخودهای بوداییهیوضع چنین بوده که همساانمیلیونها مسلم

.عقیدتیاختالفاتباب

آیین ای موز جوانی در غرب بودم کتابهآهنگامی که دانش: اگر جایز باشد از تجربه شخصی خودم سخن بگویم
هنر ذن در هریگل اویگن سوزوکی و کتاب ارزشمند . ت.کتابهای داز جمله(خواندم را میذن بودایی 

در اخیرًا . دد جایی در ایمان من قرار گیرچیزی از آنها بتواندم بدون آنکه ستومن آنها را بسیار می). گیریکمان
من فرایض پنجگانه را : قضیه از این قرار بود که. م شدمدمتوجه اثری در درون خوالما داشتم مالقاتی که با داالی

احساساتتوانستممیم و دبوددادم و در طول روز بیشتر قادر به کنترل افکار خومیبا تمرکز بیشتری انجام 
آیین بابیادگیری بیشتر درگیری وپیبرایانگیزه خاصیمن بر خالف انتظار،.خود را به خوبی کنترل کنم

دانم در باب که می(از دوستم شیخ همزه یوسف. ثبتی واقع شده استریافتم که چیز م، معذالک داشتمدبودا ن
بوداییان وارث «: پاسخ خردمندانه وی چنین بود. شدکه چرا چنینپرسیدم)آیین بودا بسیار مطالعه کرده

به نحوی روشن مطالبی که خشنودمخصه بسیار لذا من به ش. »معنوی هستندی بسیار قوی در تربیتسنت
م ندسم و خرآسوده خاطرن یک مسلماناودر واقع به عن. آموختمم آیین بودا و اسالبین باره زمینه مشترک در

حداقل (پیرو آیین بودا هستند و شفقت و رحمت محور زندگانی آنهاست ،که دریافتم یک هشتم غیر مسلمین
که در کنه هر دو گرددومنان هر دو دین به رحمت و شفقت و امیدوارم این کتاب منجر به ترغیب م). در تئوری

:فرمایندخداوند در قرآن می. آیین جای دارد

َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم ُه َوَالُکم َبْیَنُهم ِبَما َأنَزَل اللَوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِکَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْیَن َیَدْیِه ِمَن اْلِکَتاِب َوُمَهْیِمًنا َعَلْیِه َفاْح«
ُه َلَجَعَلُکْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلِکن لَِّیْبُلَوُکْم ِفي َمآ آَتاُکم َلْو َشاء اللَعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُکلٍّ َجَعْلَنا ِمنُکْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا َو

»ُئُکم ِبَما ُکنُتْم ِفیِه َتْخَتِلُفوَنَفاْسَتِبُقوا الَخْیَراِت ِإَلی الله َمْرِجُعُکْم َجِمیًعا َفُیَنبِّ

کننده کتابهاى پیشین و حاکم بر را به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق] قرآن[=و ما این کتاب «
از حقی که به سوى تو ] با دور شدن[آنهاست پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشان 

شما را یك امت خواستایم و اگر خدا میشریعت و راه روشنی قرار داده] امتها[مکن براى هر یك از شما آمده پیروى 
تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید پس در کارهاى نیك بر یکدیگر سبقت گیرید ] خواست[داد ولی قرار می

مائده سوره (»کردید آگاهتان خواهد کردختالف میشما به سوى خداست آنگاه در باره آنچه در آن ا] همه[بازگشت 
).٤٨آیه 

سابقه زمینه مشترک

های اصلی در مقایسه معنوی و عالمانه در مقایسه آیین ولین ـ کارد یکی از اولین ـ اگر نه اول ااگرچه این کتاب شای
عقالنی برجسته در گذشته تبادالت معنوی واست که یادی از رواستباشد، بودا و اسالم آن چنان که هستند، می
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ر کارهای مسلمان باالخص این د. کنیمب) آیینهای کنفوسیس و دائو و بودا (چین » )بزرگ(سه تعلیم «بین اسالم و 
٢در طول قرون شانزده تا هجده و مخصوصًا در کارهای دو چهره معروف وانگ داییو) ١هان کتاب(چینی 

و ٤تیکیاخیرًا توسط پرفسور ویلیام چکارهای این ). میالدی١٥٧٠ـ ١٦٦٠(٣و لیو ژیو)میالدی١٦٧٠ـ١٧٢٤(
یل این محققین تاکنون کتب ذ. به انگلیسی ترجمه شده مورد توجه قرار گرفته است٦مینگو تو وی٥اچیکو موراتاس

:اندرا منتشر کرده

(1) Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yü’s ‘Great Learning of the Pure and Real’ and
Liu Chih’s ‘Displaying the Concealment of the Real Realm’ (State University of New York
Press, 2000)

(2) The Sage Learning of Liu Zhi: Islamic Thought in Confucian Terms (Cambridge, MA,
Harvard University Asia Centre, 2009).

ارها منابع مهمی برای درک دوطرفه ادیان چین و اسالم هستند، و فرصت خوبی است برای  محققینی که در  این ک
امیدوارم این آثار به زودی به عربی و . و اسالم هستند) های تائو و کنفوسیوسو نیز آیین(صدد مقایسه آیین بودا 

استفاده کنیم و با علم امروز آنرا مخلوط کنیم، وقتی از تجربه گذشتگان کامًال. چینی مدرن در دسترس قرار گیرند
.در برابر شبهات آینده مصونیت خواهیم یافت

و الحمدلله رب العالمین 

؛نظرات دولت و ملت اردن نیستبیانگرنظرات فوق فقط بیانگر دیدگاه شخصی امیر غازی است و به هیچ وجه 
.ل سیاسی مرتبط نیستمنظور از طرح آنها به هیچ عنوان با مسایهمچنین 

امیر غازی بن محمد

٢٠١٠مارس 

١Han Kitab
٢Wang Daiyu
٣Liu Zhi
٤William Chittick
٥Sachiko Murata
٦Tu Weiming
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دکتر هاشم کمالیپیشگفتار

وهشت محقق و رهبر دینی مسلمان را گرد هم آورد تا موجبات اعتالی گفتمان یکصدوسییکسانیک حرف ابتکار 
ثمربخش بودن این حرکت ابتکاری مدیون .  آوردبین مسیحیان و مسلمانان را در زمینه کالم و عالیق مشترک فراهم 

یک سال بعد از بیانات بحث برانگیز پاپ . از هر دو طرف بوده استاییوقفه و پشتیبانی افراد برجستهتالشهای بی
آغازگر ٢٠٠٧بیت برای اندیشه اسالمی در اردن در سپتامبر سال بندیکت شانزده و در پاسخ به آن بنیان سلطنتی آل

گیری تدافعی در به جای موضع. همزمان بعضی رهبران مسلمان دست به مکاتبه با پاپ زدند. کت ابتکاری شداین حر
گر فراخوان قرآن است مومنین را تا اهل که منعکسشدند کلمه یکسانابتکار آغازگرقبال پاپ، رهبران مسلمان 

العمل عکس .گرد هم آیند) ٦٤ل عمران آیه آسوره (و شما بین ماکتاب را دعوت کنند تحت لوای یک کلمه یکسان 
منجر به برگزاری کنفرانسها و مالقات متعددی گشت که به اعتالی گفتمان بین ایشان و همتایان مثبت مسیحیان 

.مسلمانشان انجامید

. کزمینه مشتر: اند، اینبار بین مسلمین و بوداییانگشودهیک کلمه یکسانرهبران مسلمان اکنون فصلی دیگر در 
های این کتاب در صدد است تا از زمینه. کتاب حاضر در پی کنکاشی در مشترکات تعلیمات بودا و آیین اسالم است

ایر متون بودایی پرده بردارد همانطور که در کارهای پیشین روحانی و اخالقی مشترک بین قرآن و مجموعه پالی و س
.چنین مشترکاتی بین کتب دینی مسیحی و قرآن واقع شد

توان آیین ترمیم بین دو آیین ندارد ـ مثًال آیا اصًال میاین کتاب پروایی از اذعان به تفاوتها و حتی شکافهای غیر قابل
عالوه بر پاسخ به این سواالت، نویسنده بحثی قانع کننده در باب مشترکات . بودا را یک دین یا یک دین الهی دانست

کوشد تا در پرتو معنویت اسالمی درک اصول محوری آیین نویسنده می.داردروحانی و اخالقی دو آیین عرضه می
ی اآیین بودا شبکه بهم پیوسته. بودا را میسر کند و موفق به پرده برداشتن از زمینه های مشترک بسیاری شده است

جموعه ، معذالک تمام این مکاتب تحت لوای تعلیمات بودا که در ماز مکاتب مختلف فکری ست تا یک دین واحد
. پالی آمده است، جمعند

الواقع معرفت مستقیمًا مربوط به تزکیه عرفت اسالمی از حیطه عقاید متمایز گردیده است، فیدر این نوشته حیطه م
گرچه حتی در حیطه عقاید اسالمی نیز، ا. دو آیین بدان مایلندهر ای است کهنفس و نظاره گری و ابعاد رازآموزانه

و هدف عالی کهگویدکه اندیشۀ بودایی از آن سخن میواقعیت غاییآنست، معذالک خدابدونآیین بودا به وضوح 
لب تحقق آن به مدد ااز آن مطلق است و طیآیین بودا مبلغ آگاه. داردتقارببا ذات الهی در اسالم ، در پی آن است
دهرمه که اصلی . الله در اسالم دارداین سیر عالی در طلب آن مطلق نیز چیزی در اشتراک با ذکر . تعلیمات است

این . رم، قانون، حقیقت و واقعیتجمله تعلیم، ُنمعانی متعددی است منبر ست مشمول اساسی در آیین بودا
موضوع دیگری در آیین بودا رنج . نزدیکترین کلمه به الحق است که خود مشتمل بر چندین معانی مختلف است
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برای آنچه که در این ،ست که تربیت نیافته و سرکش استانفس در ذاتی است که برخاسته از عطشی) دوککهه(
فایق آید به جهت رهایی از رنج و رهاندن دیگران از ،آدمی بایستی بر عطش خود از برای آنچه نماند.پایدمیدنیا ن

شود، روانه خوانده میست بلکه خیر اعلی نیز هست که همان نییابیم نه فقط راحتی ، آنچه میدر مقابل این رنج. رنج
ن معنی که در درد دیگران شریک ابد) شفقت مهرورزانه(کرونا . مطلقی که ورای تمام تعینات و احواالت نفس است

؛ در مرتبه انسانی هر دو اینها بیانگر اصلی هستند که ریشه در گرددعادلی نزدیک برای رحمت در اسالم میباشیم،  م
در آیین بودا و ) شونیه(تعلیمات بودایی در جاهای مختلف از توازی  تهیت درهاین مطالع. داردمطلقآگاهی از 

؛ )از دنیای مادی(نیچچه و زهد آهمچنین ازگوید،سخن میدر نفی خدایان باطل، مخصوصًاشهادت اول مسلمین
انتهات و جاویدان و بیمطلق اسروانه و شونیهیتنها دهرمه و ن.و فنا)اناتتا(و هوای نفس، نداشتن خود)هاتن(عطش

ست و عطش برای گیرد؛ هر چیز دیگری گذراـ آنچه که در اسالم ذات خداوند ورای تمام کیفیات قابل درک، نام می
لطف که بییافته آیین بودای مهایانه که از دید بسیاری از برخی جهات به باور بر خداوندی تشخص. آن بذر رنج است

ممارست .گرددیت در اسالم نزدیک میتبۀ متافیزیک به مفهوم الوه، در مرگرددمینزدیک او رهایی ممکن نیست، 
است که بسیار به آموزه توکل در اسالم ) کیتاری(مطلقدیگرمبتنی بر آن ) ستایش بودای آسمانی(در نمبوتسو 

.ماندمی

و تمشترک در عصاره روحانیبرای یافتن زمینه ی این کوششاگرچه شاید این مفاهیم مشابه باشند و نه برابر، 
تواند چون مشوقی برای ترویج هماهنگی بین  پیروان نیکی میه بشایان توجه است وعبودیت در اسالم و آیین بودا

.هر دو آیین درآید

از دید اسالم بودایان را کند کهو بنابر آن استدالل میکندمیاستخراجقرآن و سنت از جالبینکات کتاب حاضر 
فین به حترام طرتواند زمینه را برای امی) ولوژیکتئ(این نوع تایید کالمی . شود در زمره اهل کتاب دانستشاید ب

ایشان و نگرندمسلمانان را یاری کند تا بوداییان را چون دینی راستین کنداین نوشته کوشش می. یکدیگر مهیا کند
.ندرا دهرمۀ نابی بداننیز اسالم

گرچه بسیاری تعریف این لغت را . ه بر سر تعریف اهل کتاب در قرآن اختالف نظر بوده استاتب اسالمی هموارکدر م
مشتمل بر تمام دایره تعریف آن دانند اما نظر مکاتب حنفی و شافعی بر آن است که به یهودی و نصرانی محدود می

. داوود و صحف ابراهیم ایمان دارندآنانکه به زبورجملهاند، منکسانی است که پیرو پیامبری و کتابی آسمانی بوده
ز کسانی که سخن ا) م٨٢٠وفات (امام شافعی . دانندبسیاری زرتشتیان و صابئیان را نیز مشتمل در این تعریف می

کرده زرتشتیان را خارج از دایرۀ اهل کتاب طالب را مصدره به مطلوب ابیبنالمومنین علیخلیفه چهارم امیر
.کندانتقاد می، سخت پنداشتندمی

موسی و ) ُصُحف االولی(کتابهای پیشین قرآن مبتنی ست که ازآیهآن بر اهل کتاباز قرائتیاستدالل چنین 
ُزُبر (سوره شعراء که کتب امم پیشین ١٩٦آیه نیزو؛ )١٩سوره اعلی آیه (خواند ابراهیم را را سرچشمه هدایت می
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نیز آمده است بالفاصله بعد از ٢٥آیه فاطرکلمه ُزُبر در سوره. داندمیصدابا بسیاری از تعلیمات قرآن هم) االولین
در سه جای دیگر قرآن نیز اشاراتی . انداز جانب خداوند آمده)زبر(و کتب)بینات(انبیا با عالیم روشنفرمایدآنکه می

شان و منزلت همانزبر کتبیخشد کهبقوت میفهم این به که ) ٥٢، قمر ٤٤، نحل ١٨٤عمران آل(یابیم ر میُببه ُز
شان نباشد تاییدشان اگر تعظیمو اشاره به آنها ذالک وحی هستند معن را ندارند،تورات، انجیل و قرآ: کتب اصلی

لذا این موشکافی این . ست؛ در هر صورت امکان ندارد قرآن به چیزی که مشکوک و باطل است بارها اشاره کنده
. یان و یهودیان نیستحمحدود به مسیبه هر حال در قرآنتعریف اهل کتابه کند کمطلب را روشن می

انعامسوره ١٥٦از طرفی دیگر کسانی که قایل به محدود بودن دایره اهل کتاب به مسیحیان و یهودیان هستند آیه 
بیشتر به استفهامی گوید که کتب آسمانی بر دو امت نازل شده است، ولی در واقع متن آیهآورند که میرا شاهد می

آید که دو آیه میانعامسورۀ ١٥٦بالفاصله بعد از آیه . خوب است نظری کوتاه به متن آیه بیاندازیم. ماند تا خبریمی
و . کند و سرچشمه هدایتبعدی از قرآن با نام کتابی مبارک یاد میو یکی تصدیق تورات است و آنچه در اوست

خبر تنها بر دو طایفه پیش از ما نازل شده و ما از آموختن آنان بی] آسمانی[نگویید کتاب ا ت«: آیدمی١٥٦سپس آیه 
لحن سخن در اینجا حکایت از منتی است که خداوند با نزول قرآن بر مسلمین نهاده تا ایشان نگویند وحی . »بودیم

وجه مکتاب به مسیحیان و یهودیان دایره اهل لذا استناد به این آیه برای تحدید . فقط بر دو امت ختم شده است
ای بوده که سند معذالک تنگ کردن حلقه اهل کتاب شاید نتیجۀ نحوه. شود دفاع کردنمینتیجه آن از و نیست 

در طول تاریخ تکلیف کردن جزیه بر غیر مسلمیندر که متغیری روشهای شده است و نیز واقعیات ومیدینی درک 
.الحربالسالم و داره دارم عالم بو تاثیرش بر تقسیثبت شده است

قصد نداریم وارد جزییات شویم ولی شاید به جا باشد بگوییم که شواهد متعددی در قرآن هست که تعریفی جامعتر و 
کند و کتاب حاضر نیز در صدد است تا این دایره را به پیروان بودا نیز گسترش فراگیرتری از اهل کتاب را تقویت می

آورد تا دالیل متون بودایی میهمچنین مستندات دیگری از قرآن را پهلو به پهلو با فرازهایی از کتاب حاضر. دهد
طق و روحیه تجدید این کوشش را بایستی تمجید کرد به لحاظ من. کالمی الزم را برای تصدیق و فهم آنها ارایه کند

ف زمینه مشترک بین دو دین اسالم و کش. بین دو دین را بهبود بخشدروابط صمیمی فرهنگی که شاید دورنمای
ای که زمانه؛بودایی موجب به افزایش احترام در هر دو طرف است، چیزی که در این زمانه بدان نیازی مبرم است

تمام امتها و ملتها، ومسلمین مابین) ١٣سوره حجرات آیه (و مودت درکقرآنیاز منظر» تصادم فرهنگها«سخن از 
. ستناخوشایند و مزاحم ا

محمد هاشم کمالی
رییس و پژوهشگر ارشد

)IAIS(المللی مطالعات عالی اسالمی مرکز بین
مالزی
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چینیمقدمه : فصل اول

آنچه در اینجا . می پردازداخالقحوزه درمعنویت وقلمروبودا در کاوش در مشترکات اسالم و آیینبهنوشتار این 
بودا در پرتو آیینایم به تفسیر برخی از اصول اصلی که در آن تالش کردهاستیتامالتگردد سلسله مطرح می

ایم که امیدواریم قوت بخش روحیه درک متقابل و غنابخش این کار شیوه ای پیش گرفتهدرمعنویت اسالم بپردازیم؛
مشهودتر شده و بین دو سنت برخی عالیق مشترکاز طریق این گفتگو شاید.شدآیین باگفتمان میان پیروان دو

تفاوت دو سنت در قدر هم که چه هر.مهیا گرددبوداپیروان آیینمسلمانان واحترام متقابل میانازدیاد بنیانی برای
به نظر می رسد به ــتقلیلدر واقع غیر قابل و ــباشد بسیارمعنوی» سیاق«یین عملی وآ،رسمیتعلیماتسطح 
نشان ازما بر سر این است که این عالیقبحث. کم نیستاخالقی عالیق مشترک بین دو سنت راه معنوی ولحاظ

از ،و مناسک باشد)١هااگمُد(عقایدایاگر که نگاه ما فقط معطوف به تجزیه و تحلیل مقایسهکه مشترکاتی دارند 
عالیق مشترکی که اما. هایی فقط اختالفات بزرگ را برجسته خواهند کردچنین تحلیل؛ دیده پوشیده خواهند ماند

که تفاوتها به عنوان است این فرض ی ماانب؛ بلعکس، کردن تفاوتها نیسترنگبیبرای مرکز توجه ماست،در اینجا 
و مشترکاتبعضی یابی به صرف دستنه آنکهو اظهار گردندپردهبیان منحصر به فرد هر یک از ادیان بایستی بی

، بایستی تفاوت و از روی تعارفاختالفاترفع ایندربارهپردازی خیالبه جایلذا.شداقامه دلیلی منکرآنها بدون
واضحو که بدیهی (تفاوتها نیست آنچه مد نظر ماستنوشتارلذا در این .تمایز بین ادیان محترم شمرده شود

.است) نیستندکه بدیهی(مفهومی، و آرمانهای مشترک هایهمآواییقرابتهای معنوی، بلکه)هستند

فراتر از کلمه تا روح

و هم با دین »دیگری«ن است که تا جایی که ممکن است پذیرنده باشیم، هم نسبت به مان آهدف ما در این گفت
گردد گاهی که اینجا بیان میدیدکنیم اسالم را از نیستیم تا بوداییان را دعوتآنصدددریعنی ما فقط. خودمان

مسلمانان نیز هستیم که شاید از این آیین رایبانبوداییحوریتوضیح برخی از مفاهیم مخواهانبلکه ما ،یرندذبپ
.یش بیفزایندمعلومات خوبر بی اطالع باشند یا بخواهند 

بحثمان را بر پایه آیات قران کریم و جایی که ممکن است داریم تا قصد،پذیرنده بودن استاز آنجا که نیتمان بر
آمدهای بین بعضی پیدرصدد برقراری رابطهکهم، حتی در جاهاییقرار دهی)ص(مستند رسول اکرماحادیث

١dogmas
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ی یزیربنای در پویایی معنوچرا که در حین همین تفحص. هستیممعلومو آرمانهایاعمالاز قوام نیافتهعمیقتر و
که در اینجا ما نظر ] الزم به ذکر است. [گردددو دین آشکار میشابهات و قرابتهای بینست که بعضی تایمان اکان را

معتقدات ظاهردر صورتو»کلمه«قصد نداریم وانمود کنیم که اتحاد در مرتبهبه مشترکات در مرتبه روح داریم و
سخت ،راز فکری هستندطآیین در یک به گمان اینکه دوآیین بودامقایسه تعلیمات اسالم و . امکان پذیر است

بسیار با نقش و افعال مسلمینتفکر اسالمیصورت بخشیدن بهدر]هاادگم[اعتقادیاصولنقش. اشتباه است
به گونه های بودادر درون خود سنتحتیتعلیمات بودا،در واقع.بودایی متفاوت استتعلیمات بودا در سنت

بسیار متفاوت است از برداشت یک بودایی برای یک راهرو ذن»تعلیمات«یمعناشود، مثالمختلف دریافت می
.تراواده

در همان چارچوب پرورش یافته که) یا معرفت( اگر با تمییز بین اصول عقاید در اسالم و حکمت معنوی ،این حالبا
به ظرایف معرفت متعلق. شویمبتوان مقایسه کرد نزدیکتر شاید به درک روشهایی که دو آیین را،شروع کنیماست، 

که اساس رستگاری تعلق به باورهایی دارداصول عقایدنظاره گری درون و تجربه رازگونه؛مقامو لطایف دل است و
قریب به اتفاقاکثر.دهستنروحانی در این دنیا نیز تجربیاتو چارچوب اساس در عین حال وباشنداخروی می

این حکمت اگر؛شود و نه در سطح عقایدمیتعلیمات بودا بایستی در طرازی قرار گیرند که در اسالم معرفت خوانده
از آنجایی که تعلیماتی که . را مد نظر قرار دهیم تناظر بین تعلیمات بودا و روح سنت اسالم بارز خواهد شدروحانی

قرآن و سنت پیامبر، که وحی اسالمی ــماهنگی کامل با منابعدر هدهندمعرفت در اسالم را شرح و بسط میُبعد
سنت بین ای زیربنایی مشترکهدر شناخت زمینهآنهاباشند،میــ نیستندهاآنان چیزی جز توضیح و تفسیر این

بنابرین قرابتهایی که در مرتبه .خواهند بودمددگر ما، و نه فقط بین معنویت اسالم و آیین بودااسالم و آیین بودا 
. اختیار میسر استسازد بیاز هم جدا میدر مرتبه اعتقادات صوری اند، در درک ما از آنچه این دو باور را روح نمایان

بودن دو غیرقابل مقایسهاز،در مرتبه روحهاخوانیبه واسطه تناظرات و هماما، ،خواهد ماندپابرجاجدایی همچنان
.ه خواهد شدسنت کاست

گیرند و هر تقالیی برای آشتی دو آیین آشکارا و به طرزی بنیادین از هم فاصله می)یکژولوئت(کالمی محدودۀدرلذا 
شود که آیا اصالمطرح میثدر همین ابتدای کار این بح. بوداهد وو نزدیک کردن این دو به یکدیگر مردود خ

حال آنکه در اسالم مکاتب هر چه ،در آیین بودا سخن گفتــ معرفت الهی ــ رسمی کالم از یک مکتبتوانمی
این لک امعذ.گردندمیمشخصن آدارند که با به خدااز اعتقادمشخص هنوز هسته ای قدر هم که کثیر باشند
در معنی»کالم«از م وارد شد؛از حقیقت عالی و متعال سخن گفت بدون آنکه از باب کالامکان مردود نیست که 

موزانه است و نه کالم اهل آداخت کالمی رازپراما آنچه ما بدان خواهیم،نخواهد بودگریزی»الهیمعرفت«اکید
در ییافت حتتوان میزمینه ای مشترک ،داگر تمام توجهات به حیطه روحانیت متمرکز گرد]. مشایی[مدرسه 
زمینهبر پس، این چنین قرابتهای معنوی الواقعفی.غاییحقیقتیا مطلق،»ونداخد«به ، مربوطمراتبعالیترین

.نمایندبیشتر جلب توجه میهای کالمی،ناسازگاری
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موزی به اسم روحانیت و متافیزیک و رازآز استیجاشاید کسی از نظرگاه اسالمی این سوال را مطرح کند که مگر
بهره نیزجویم ــ و مکررًارین علمای اسالمی بهره میاز کلمات یکی از بزرگتدر پاسخ. تر از اصول عقاید رفتفرا

علم کالم به ظاهر عقاید دینی محدود است و قادر به حوزه،محمد غزالیابوحامد امامقولخواهیم جست؛ بنابر 
.ستچون حجابی بر معرفت حقیقیبیشتر ل است که کالم وی بر آن قای. صفات و افعالش نیستخداوند و شناخت

».گردد که پروردگار آنرا چون مطلع یی بر هدایت تام و تمام گردانیدمیسر میمجاهدتبامعرفت فقطکسب این«
]١[

:داندمی) رازآموزنه(وفیانه ترین طریق نیل به حق را سلوک صغزالی صراحتا متقندر المنقذ من الضالل، امام

اند، سیرت آنها بهترین حقیقت و سالکان طریق الهیاند که رهروان راهتنها صوفیان] به یقین دریافتم که..... [«
حکمت که خرد همه خردمندان وها است، آنچنانترین خلقترین راهها و اخالقشان پاکیزهراستسیرتها، راه ایشان

همه فیلسوفان و دانش همه علماء دین بکار افتد که چیزی از اخالق و سیرت آنان را تغییر دهند و به بهتر از آن 
نبوت اقتنباس ار ظاهر و باطن آنها از نور مشکوهیل کنند برای اینکار راهی نتوانند یافت زیرا، همه رفتار و کردتبد

]٢[».بخش و در خور استفاده نیستشده است، نوری که در روی زمین جز آن نوری روشن

منافاتی با نه آنکه. استل عقایدمعرفت در اصول غایی جایگاه داشته، ورای مرتبه اصورازآموزانه یا روحانیطریق 
شان است معنوی دگرگون کنندهزگونه و قدرِترمز و راعمِقعد درونِیُبگربنیانحتیاصول عقاید داشته باشد، بلکه 

که پیشتر هم گفتیم، معنویت اسالمی نقشی جز آشکار کردننانچ. است»روشنایی از نور وحی نبوی«ۀو آورند
نیست، در خور آن،ۀبا نفی اصول عقاید و قوه فاکرعملی چنین. نداردعمیق آنهامعنایاسالم وذاتی وحیسرشت
چنان که آنراه معرفت . استدل روحانی ۀبه مدد قواین اصول عقایدکنونمهایگنجینهغور در اعماق بلکه با 

»درونیجهد«م غزالی برکه اماصغری کبری چیدن ذهنی؛ از اینروستًاو نه صرفستشهود روحانی مستلزم،هست
از روزه گرفته تا تصفیه جان و دلدارد، از توجه به نماز وچنین جهدی لوازمات معنوی بسیار. کندپافشاری می

خواهد شد؛ درک این پیوند مشاهده، رابطه بین متافیزیک و اخالقیات حاصل از این جهدهایگشایشاز.گناهان
و روحانیت بودایی یاتو قرابتهایش با اخالقد ما را در درک مشترکاتشتوانمیاسالمبین روحانیت و اخالق در درونی

.یاری کند

که از تفاوتهای اساسی در ، در حالیاستوار استمعنویقرابتهای محورست که برلذا هم و غم این مقال گفتمانی
دکناز هم متمایز میشانتدر اساس اعتقاداکه دو آیین را ترمیمیاز شکاف غیر قابل و،غافل نیستهاتاکید نهادن

فلسفی، چراکه بعضی ابعاد روحانی و عقالنی دینو نه صرفاروحانی باشددتوانمیاین گفتمانثمرۀ.آگاه استنیز
بهتر و بیشتر،ردن داآتاکید و توجهی که دین دیگری بر ، به جهت وجهتکمتر موردخودمان را که ضمنی بوده یا

متقابلی بدون وجود اختالفات ناممکن ِچنین پرتو افکنیدیالکتیک،سیاقو در مقتضیات روحانی. فهمیدخواهیم 
در مفاهیم که در مرتبه متعال برای هر دو دین مشترک باشند، بعید به مشترکیزبان بی هیچ،ذالکید؛ معمی نما

به آوردیدستچنین .به بار آورداخالقیعایدی بیشتر از بعضی مشترکات اجتماعی و گفتماناین رسدمینظر 
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رقم کذب علیشایدرا یدیگردین ؛همراه شوددیگرو تردید و تمکین نسبت به دین اعتمادیبا بیتواندمیآسانی
.دیداخالقی ارزشهایءمنشاوان و نه از روی حقانیتش، بتبودنش

مساله حقیقت و واقیعت تواندمیبرود، نفرا تردر سطح قشری اخالقیخوانیاز بیان چند همبخواهدگفتمانی که
بی «،یا دقیقتر بگوییم-»ضد خدایی«را معطوف به مساله توجه بسیاریاز این رو در ادامه.غایی را در نظر نگیرد

و سایر ادیان مانع یک گفتمان کارآمد بین آیین بودابزرگترین،انکارخواهیم کرد، چر اکه همینآیین بودا-»خدایی
نامند می» خدا«ای که مورد تایید بوداییان است چیزی جز آنچه ادیان الهی نظر ما این است که حقیقت غایی. است

در کالم اسالمی خداوند صاحب صفات گوناگون است به . ذات الهیتر، در اصطالحات اسالمینیست؛ به بیان دقیق
وقتی نظر به ذات خداوند کنیم و اام. بیگانه و غیر قابل درک استبسیاری از این اسماء برای سنت عقالنی بودا

ل امکانامتعن زمینه مشترکی بین دو دین در سطحبعضی صفات ذاتی خداوند، مانند الحق، آنگاه تشخیص و تعیی
بار . ده شودخوان١دهرمهدر آیین بوداتواندمی» الحق«این بحث را دنبال خواهیم کرد که نام بعدتر . پذیر خواهد شد

است و هم آنچه که در اصطالح به حقوق مسلم افراد متعلق واقعیتحقیقت و شاملکلمه حق در عربی هممعنایی 
لذا کلیه مفاهیمی چون وظیفه، قانون و درستی در آداب در معنای کلمه حق مستتر است، و این همان است .است

مطلق واقعیتو مطلقاعلی، دهرمه همچنین با حقیقتای اما در مرتبه. که در بطن معنای دهرمه جای دارد
تواند به ایجا یک هماهنگی میان دو آیین یاری در مفاهیم متافیزیکی میکشف و درک چنین قرابتهایی .ستیکی

.ناقص یکدیگر باشندبسیاریا قراردادی دو دین) ٢ارتدکس(پندار رساند، اگر چه چارچوب درست

مبتنی پنداری در اسالمدرستاعتبار.به میان آمد، تذکر زیر الزم است) ارتدکسی(ی پندارحال که سخن از درست
بلکه برگرفته از قرآن مجید و سنت پیامبرنیست] همچون کلیسای کاتولیک روم[خاص حکم رسمی یک مرجعبر

تشخیص علمای زمان پندار هستند یا نیستند مبتنی بر این اصول و بنابراین که چه کسی یا چه کسانی درست. است
راگیرترین وسیعترین و ف، حاکی از]٣[در عمان٢٠٠٥فتوی منتشر شده در اجماع علمای اسالمی در جوالی .است

چهار : شوندبر اساس این فتوی هشت فرقه شرعی به رسمیت شناخته می. تاکنون استپنداری تعریف از درست
واباضيو مکاتب )جعفری و زیدی(مکتب اصلی شیعه ، دو)حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی( مکتب بزرگ سنی 

.ظاهري

تعریف متعارفی ،ای روشنای موجود نیست که به شیوهاینک در رجوع به آیین بودا باید اذعان کنیم که سنتی مشابه
ن بودا خواندن آیی» دین«حتی در قیاس با ادیان یکتاپرستی، . پنداری بر پایه اصول اعتقادی به دست دهداز درست

ماند تا یک دین میهای معنویای به هم متصل از مکاتب و رویهآیین بودا بیشتر به شبکه.زا ستمشکلنیز 
متفاوت هستند، بلکه گاهًا این های بسیار آن نه تنها در مرتبه تعلیمات و مناسک به نحوی گستردهشاخه. یکپارچه

ذالک همگی آنها تحت لوای تعلیمات اساسی بودا چنانکه در مع.تواند تا سرحد طرد متقابل نیز پیش برودتفاوت می

١dharma
٢Orthodox
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مرجع قرار آمده، متحدند؛ ازاینرو تالش خواهیم کرد که تا آنجا که امکان دارد همین مجموعه را١پالیکهن مجموعه 
اسالمی تعلیماتبهاتی با اتشیترآمده است و به نحوی صریحها که در مکاتب بعدیبعضی دیدگاهدهیم، به عالوۀ

.دارند

یت در دایرۀمان محدودبه چند رکن اصلی در بعضی مکاتب بودایی خواهد بود ـ به واسطه محدوداگر چه تأمالت
ذالک مخاطب ما مکاتب عمدۀ بودایی ست و همه آنها را به شرکت در این گفتمان فرا معگری خودمان ـپژوهش

راه «(٤مادهیَمکه:گرددکه شامل این مکاتب نیز می) رگگردونه بز(٣، مهایانه)راه رهروان کهن(٢دهاترو: خوانیممی
و ٧آسانگهبرادرانتوسطشدهتاسیس(٦یوگاچاره،٤)م٢قرنحدود،٥ناگارجونهتوسطشدهتاسیس»میانه

هندازم ٥اواخر قرنکه در،١٠درمهبودیتوسطشدهتاسیس(٩نچچینی مدرسه؛)م٥یا ٤قرنحدود،٨واسوبندو
هندمتوندردوباره ریشهکه ،١١بوممکتب پاک؛]٥[)استدرژاپنذنمدرسهاساساین؛مهاجرت کردچینبه

سر و؛)١٣شینعنوان جودو به(ژاپندرو)١٢توتسونگچینگمکتبعنوانبه(قوام یافتهچیندرامامهایانه دارد
کهآیینی،شودمینیز شناخته١٦تنترهبوداییآیینعنوانکه به»١٥گردونه الماس« (١٤مکتب وجریانهآخر

غرض از این فهرست، ارایه فهرستی جامع ).گویند١٧آن را آیین شینگونژاپندرشکوفاییش در تبت واقع شد؛
.ها یاد خواهیم کردناز آبلکه مقصود فقط برجسته کردن آن مکاتبی از مکاتب بودایی ست که در این نوشتار نیست،

بیشتررا ارجدیگریکآیین تا ارزش های دین دود برای رهروان هرنچراغی گرداین عالیق مشترکامید داریم که 
را دینی راستین بوداییآیین د؛ باشد که مسلمین نقرار دهمتقابلاحترامی مبتنی بر نهند و نیز اختالفات را در بستر

ت و خود قادر اسعظیمتوفیقیتنهاییبهمتقابلوفهمدرکاین.بیابنداصیلییهد و بوداییان اسالم را دهرمنبدان
.اجتماعی به سهولت قابل کسب استهماهنگی قوت بخشد که در مقطع اخالقیات و شئونات اینهواست به گ

١Pali canon
٢Theravāda
٣Mahāyāna
٤Mādhyamaka
٥Nāgārjuna
٦Yogācāra
٧Asaṅga
٨Vasubandhu
٩Ch'an

١٠Bodhidharma
Pure land:در انگلیسی١١
١٢Ching-t'u tsung

١٣ Jodo Shin
١٤Vajrayāna
. وجر چون الماس سخت است و درخشان. َوجَر آذرخش اندرا، خدای خدایان در مکتب ھندوست: مترجم١٥
١٦Tantra
١٧Shingon
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مروری بر تاریخ 

کافر یا مشرک یا ضد خدا محسوب -همچون هندوان و زرتشتیان و چند آیین دیگر-اسالم بوداییاندر طول تاریِخ
. شدند تا جان و مالشان در پناه اسالم باشدقانون جزیه میمشمولبوده و لذا»اهل کتاب«اند بلکه جزو شدهنمی
جان و مالش در ،غیرمسلمانی که به علت پرداخت جزیهیعنی . گفتندمی) به کسر ذ و تشدید میم ( را ذمی اینان

.پناه اسالم است

و تعیین کننده یکی از اولین. و قانونی بوداییان در اینجا آموزنده استنظری به ارزیابی مسلمین از موقعیت شرعی
٧١١لشکرکشی امیر جوان اموی، محمد بن قاسم، به سال در خاک هند درآیین بودای بین اسالم وهاترین مواجه

ی ساکنها و هندوهابوداییاز بودایی، دادخواستهاییًاعمدتفتح این استاِنبه هنگام. شدواقعمیالدی در ایالت سند
. شان بوددر خصوص بازسازی معابد آنها و رعایت حقوق مذهبیًاکه عمومرسیدبه ویدر شهرستان مهم برهمن آباد

نتیجه . کندمشورت میعلمای دینباکند و حجاج همکسب تکلیف می،یوسفحجاج بن،کوفهوقت لذا وی از والی 
وائی مذهبی برای قرنهای آتی فرمانرمنجر به اتخاذ موضعی گشت که الگویی مستند از تعامل ًاها نهایتاین رایزنی

مناقشهحل«نوشت که به حجاج نامه ای خطاب به محمد بن قاسم.تشامسلمین بر هند بر جای گذ
:نویسدمیقاسممحمدبنبهخطابحجاج؛گشتموسوم»آبادبرهمن

دینی بر حق و و همچنین تعامل در مسایلسایر مسایل اب ساخت معابد بودایی وآباد در بدرخواست والیان برهمن«
آنان مارا بزرگ . توان بر ایشان تکلیف کردمالیات معمول میغیر از چیز چهست کهیبر ما معلوم ن. استمعقول
هیچ وجه شایسته نیست در از آنجا که ایشان ذمی هستند، به . اندلیفه را گردن نهادهبه خاند و جزیه پرداختن داشته

کسی . ویش پیش گیرندختا مسلک هصت دخایشان را ر. زندگی آنها دخالتی شود یا به اموالشان دست درازی گردد
[٦]».شان باز داردرا نشاید که ایشان را از راه

حاصره بدون که بعد از یک هفته م١الروربلد معروف محمد بن قاسم که در به نقل از دستور،بالذری،مورخ عرب
بودایی خونی نباید ریخته شود، و ایمان:می گویددقیقا چنین ،دوشمیمنتشر ،به دست مسلمین افتادخونریزی

معابد هندوان و که اشاره بهلفظیبه ضم با،، البد(معابدبا«همچنین از وی منقول است که . نبایستی سرکوب شود
]٧[».دیر مجوسانرفتار کنید که با کلیسا ی مسیحیان و کنیسه یهودیان وچنان )بوداییان و پیروان آیین جین دارد

گریستنبن قاسممردم هند بر مرگ محمد«خوانیم که ب نیست اگر در جای دیگری از همین مورخ مییلذا عج
]٨[».ساختندکراچیدراوزاالیتمثو

مسلمان بعدی دچار فراز و نشیب بین زمامداراندر دینی در هندوستانگرچه میزان وفاداری به این اصل تعامل
بایستی تاکید گردد این است که بوداییان آنچه در اصل.ما در اینجا بیشتر کالمیست تا سیاسینکته مد نظر، ]٩[شد

١Alor
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.مسیحیان و یهودیانبراهیمی چونادیان اشدند که پیروانمند میقانونی بهرهمیبایستی از همان حقوق شرعی و
از تاورزیدند همانند آیینهای که برای خدا شریک قائلند، نبود میآیینی که این بوداییان:ثمره این عمل روشن است
وارثان ت،حاگر نه به صرا،همچون اهل کتاب به طور ضمنیآنها نیز،فراتر از ان اینکه. این حقوق محروم گردند

.شدنددینی اصیل قلمداد می

؛ )تئولوژیک(به رسمیت شناختن بوداییان بیشتر سیاسی بوده تا عقیدتی و کالمی د کهشاید این بحث مطرح شو
بوده تا یک تامل ظریف جنبه مصلحت اندیشی عملییعنی پاسخ غریزی حجاج و فرمانده لشکرش بیشتر برخاسته از

است قراراما نکته از این،این تصمیم تاریخی نقشی داشتهدر حالی که چنین مصلحت گرایی بدون شک در. کالمی
را زیر پا اصول اساسی فقه اسالم»عملگرایانه«این سیاست که) و نبوده است(علمای اسالم بر این نبودکه نظر
به مدآپی. در کنار هم گام بر داشته انددر اینجا عملگرایی و اصول .استروا داشتهمماشتی در این بابویاگذاشته

داییان و مصونیت سیاسی اجتماعی و تعامل دینی با آنها این است که راه معنوی و نظامرسمیت شناختن شرعی بو
ذمی رای برمعترض شوند، آنگاهاگر مسلمانان به این نکته.گیرداخالقی ایشان ازیک وحی اصیل الهی نشأت می

محسوب کرد و در »عملیسیاست «چیزی بیشتر از یک شود در بهترین حالتبوداییان در طول تاریخ را نمیبودن
ر مقابل استدالل ماد. نموازین فقهی و شرعی، یعنی پذیرفتن شرعی یک دین دروغیبدترین حالت عدول از بعضی

در زمره پیروان باوریبوداییان راو انعقادنایافته ــ گویی به نحوی وجودی، شهودی ــ مسلماناناین است که
مسلمانان صدر همچنینبرخی از وجوه کلی اسالم بود؛ تناقض بابه ظاهردراین باور اگر چهراستین قلمداد کردند 

بالیافتند تا با فراغ»اهل کتاب«بین اینان و »تشبهات خانوادگی«اسالم در مواجه با بوداییان به اندازه کافی
هایانکارها یا عیبجویی،ی واجبهارقم احتیاطلیعاینکه و سر آخرل کتاب بدانند؛اهحقوقبوداییان را نیز مشمول

ًای حقوق ذمی به بودائیان را صراحتمدهای اعطاآپیت تحلیلهای دکترینی کهرقم قّلناشی از تعصب عمومی و علی
.استسیاسیون و فرماندهان در واقع در هماهنگی با وحی اسالم بوده»عمل گرایانه«این تصمیم ، کندروشن

بیشتر برای این پاسخ که پایه ولوژیک یا روحانیئو فراهم کردن دلیل تبررسی تبعات پاسخ مسلمین به بوداییان
چنین گفتمانی به پی آمد های. گذار خط مشی رسمی مسلمین در تعامل با بوداییان گردید، بسیار سودمند است

گیرند قرار »رستگارانی«بایستی در طیفًابه شمار آید تلویحاهل کتاباگر بودایی چون.خودی خود روشن است
:کندذکر می) ترین آیات قران مجیدشمولیکی از جهان( که این آیه شریفه 

َل صِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِإنَّ الَِّذیَن َءاَمُنوا َو الَِّذیَن َهاُدوا َو النَّصَرى َو الصِبِئیَن َمْن َءاَمَن ِباللَِّه َو اْلَیْوِم اَالِخِر َو َعِم«
»ال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزُنوَنَو

بدرستی کسانیکه مؤمنند و کسانیکه یهودى و نصرانی و صابئی هستند هر کدام به خدا و دنیاى دیگر معتقد باشند «
، در ٦٢بقره آیه (» نه بیمی دارند و نه غمگین شوندو کارهاى شایسته کنند پاداش آنها پیش پروردگارشان است

.)همین کلمه به کلمه تکرار شده استتقریبا٦٩ه آیه سوره مائد
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اگر با بوداییان . تلویحی مانده بودتا کنونیکی از اهداف ما در این مقال روشن کردن آن چیزیست که تا حد زیادی
یه آاینکه درداداشرت کرد و در زمره مردمانی قرار عمیهودى و نصرانی و صابئی،یعنی، »اهل کتاب«بایستی چون 

ممکن باشد و »به خدا و دنیاى دیگراعتقاد«بیانی از ابهپس بایستی قبول تعالیم بودا به مث،شریفه مذکور آمده
در واقع، در پرتو .دانست) اعمال صالح(»کارهای شایسته«اند را بتوانشدهآنهالف به انجامرا که مکاعمالیبایستی

آیین بودا در هماهنگی با یگانه پیام پابرجاست که همه رسل از آن خبر آیه مذکور بایستی بشود گفت که عصاره پیام
: داده اند

»َو َما َأْرسْلَنا ِمن َقْبِلك ِمن رَّسوٍل ِإال ُنوِحی ِإَلْیِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال َأَنا َفاْعُبُدوِن«

من نیست پس تنها مرا عبادت پیش از تو هیچ پیغمبرى نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که خدایی به جز«
.)٢٥سوره انبیاء آیه (» کنید

:این آیه موید یگانگی پیام است

»...مَّا ُیَقاُل َلك ِإال َما َقْد ِقیَل ِللرُّسِل ِمن َقْبِلك «

.)٤٣فصلت آیه (» ....را چیزی نگفتیم مگر آنچه به پیغمبران قبلی گفتیم]محمد[تو «

.آن است»مثل«شاید بتوان حداقل نشان داد که ،ستبودا با پیام قران یکیپیام اگر نتوان گفت که عصاره

»....َفِإْن َءاَمُنوا ِبِمْثِل َما َءاَمنُتم ِبِه َفَقِد اْهَتَدوا «

.)١٣٧آیه بقرهسوره(» ....راه را یافته انداگر ایمان آورند به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید که «

عرِفاین یا منطق روحانیقانونیـ شرعیپشتوانهبخش اعظمی از نباشد در این صورت این هم مقدورحتیاگر 
بر خالف ین موقعیت داللت دارد بر اینکه چراکه خود ا. رودمیبینازموقعیت ذمی به بوداییاناعطایمسلمانان در

و وحی الهی ــ]١٠[حداقل بودهیا ــ یده اند اصیل است می ورزآیینی که ایشانمصنوع بشر،آیین های خرافِی
.ست

قرآن گفتمان در بنیان 

]١١[:شده استبنا نهاده ذیل از قرآن مجیدرویکرد ما به گفتگوی بین ادیان بر آیات

»....َیَأیَها النَّاس ِإنَّا َخَلْقَنکم مِّن َذَکٍر َو ُأنثی َو َجَعْلَنکْم شُعوبًا َو َقَبائَل ِلَتَعاَرُفوا «

هان اى مردم ما شما را از یك مرد و یك زن آفریدیم و شما را تیره هایی بزرگ و تیره هایی کوچك قرار دادیم تا «
.)١٣سوره حجرات آیه (»....یکدیگر را بشناسید 
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»ٍت لِّْلَعِلِمیَنَو ِمْن َءاَیِتِه َخْلُق السَمَوِت َو اَالْرِض َو اْخِتَلف َأْلِسَنِتکْم َو َأْلَوِنکْم ِإنَّ فی َذِلك َالَی«

و یکی از آیات او خلقت آسمانها و زمین و اختالف زبانهاى شما و رنگهایتان است که در اینها آیاتی است براى «
.)٢٢سوره روم آیه (» دانایان

»...اْدُع ِإلی سِبیِل َربِّك ِبالحِْْکَمِة َو اْلَمْوِعظِة الحَْسَنِة َو َجِدْلُهم ِبالَّتی ِهَی َأْحسُن «

»....با فرزانگی و پند دادن نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با مخالفان به طریقی که نیکوتر است مجادله کن«
.)١٢٥سوره نحل آیه (

در این شرط توفیق. خودبهعلم به دیگری و علمــگوناگونی و تفاوت انسانها جنباننده و محرک علم و دانش است 
:قوام گیرددین ما و حریف های]احسن[ » بهترین«ن بر دانش خواهی آن است که گفتما

ِزَل ِإَلْیَنا َو ُأنِزَل ِإَلْیکْم َو ِإَلُهَنا َو ال تَجِدُلوا َأْهَل اْلکَتِب ِإال ِبالَّتی ِهَی َأْحسُن ِإال الَِّذیَن ظَلُموا ِمْنُهْم َو ُقوُلوا َءاَمنَّا ِبالَِّذى ُأن«
»َلُه ُمسِلُموَنَو ِإَلُهُکْم َوِحٌد َو نْحُن

و با اهل کتاب جز به وجه احسن مجادله مکنید مگر افرادى از ایشان که ظلم کرده باشند، به ایشان بگویید ما به «
معبود ما و شما یکی است و ما تسلیم آن ،آنچه براى خودمان نازل شده و آنچه براى شما نازل شده ایمان داریم

.)٤٦سوره عنکبوت آیه (»یممعبود

دید، متغیر ، چنانجه که خواهیم»اهل کتاب«خط مرزیهودی و مسیحی ست، امامقصود صراحتاگرچه در این آیه
، راچه بسا تمام بشریت،در این مقوله جای دادتوانمیتمام ادیان وحیانی را. محدود بدیشان نیستاست و فقط

موکد این از طرفیکلیدی در این مقال است؛ۀاین پایپشتوانهآیات ذیل . امتی وحی دریغ نشده استهیچچراکه از
را ملبس هن پیام یگانآکهست گوناگونی صور بیرونی موکد از طرف دیگرواستادیانپیام وحدت درونی 

:]١٢[اندکرده

»...َو ِلکلِّ ُأمٍَّة رَّسوٌل«

.)٤٧سوره یونس آیه (»...برای هر امتی رسولی است«

َزَل اللَُّه َو ال َتتَِّبْع ِإَلْیك اْلِکَتب ِباْلَحقِّ ُمصدِّقًا لَِّما َبیَن َیَدْیِه ِمَن اْلکَتِب َو ُمَهْیِمنًا َعَلْیِه َفاْحکم َبْیَنُهم ِبَما َأنَو َأنَزْلَنا «
اللَُّه َلَجَعَلکْم ُأمًَّة َوِحَدًة َو َلِکن لَِّیْبُلَوُکْم فی َما َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءك ِمَن اْلَحقِّ ِلکلٍّ َجَعْلَنا ِمنُکْم شْرَعًة َو ِمْنَهاجًا َو َلْو شاَء 

»َءاَتاُکْم َفاسَتِبُقوا اْلَخیَرِت ِإلی اللَِّه َمْرِجُعکْم َجِمیعًا َفُیَنبُِّئُکم ِبَما ُکنُتْم ِفیِه تْخَتِلُفوَن

اى قبلی و مسلط بر حفظ آنها است پس در این کتاب را هم که به حق بر تو نازل کرده ایم مصدق باقیمانده از کتابه«
بین مسلمانان طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و پیروى هوا و هوس آنان تو را از دین حقی که نزدت آمده باز 
ندارد، براى هر ملتی از شما انسانها، شریعتی قرار دادیم و اگر خدا می خواست همه شما را امتی واحد می کرد و در 
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ت براى همه ادوار تاریخ بشر تشریع می کرد و لیکن خواست تا شما امتها را با دینی که براى هر فرد نتیجه یك شریع
فردتان فرستاده بیازماید، بنابراین به سوى خیرات از یکدیگر سبقت بگیرید، که بازگشت همه شما به سوى خدا 

)٤٨سوره مائده آیه (».شما را بدانچه در آن اختالف می کردید خبر می دهد،در آن هنگامه،است

»....َو َما َأْرسْلَنا ِمن رَّسوٍل ِإال ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَن لهَُْم «

)٤سوره ابراهیم آیه (»...تا براى آنان روشنگر باشند،هیچ پیغمبرى را جز به زبان مردمش نفرستادیم«

النَِّبیِّیَن ِمن َبْعِدِه َو َأْوَحْیَنا ِإلی ِإْبَرِهیَم َو ِإسَمِعیَل َو ِإسَحَق َو َیْعُقوب َو اَالسَباِط ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیك َکَما َأْوَحْیَنا ِإلی ُنوٍح َو «
َو ُرسًال َقْد َقصصَنُهْم َعَلْیك ِمن َقْبُل َو ُرسًال لَّْم*َو ِعیسی َو َأیُّوب َو ُیوُنس َو َهُروَن َو سَلْیَمَن َو َءاَتْیَنا َداُوَد َزُبورًا 

ً»َنْقصصُهْم َعَلْیك َو کلََّم اللَُّه ُموسی َتکِلیما

و پیامبرانی که *وحی کردیم و به داود زبور دادیم .... همانطور که به نوح و پیامبران پس از او،ما به تو وحی کردیم«
با موسی به قبال سرگذشتشان را برایت سرائیدیم و پیامبرانی که داستانشان را برایت نگفته ایم و از آن میان خدا 

)١٦٤و ١٦٣سوره نساء آیات (»نحوى ناگفتنی سخن گفت

»َأَنا َفاْعُبُدوِنَو َما َأْرسْلَنا ِمن َقْبِلك ِمن رَّسوٍل ِإال ُنوِحی ِإَلْیِه َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال«

من نیست پس تنها مرا عبادت پیش از تو هیچ پیغمبرى نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که خدایی به جز«
)٢٥سوره انبیا آیه(».کنید

»....مَّا ُیَقاُل َلك ِإال َما َقْد ِقیَل ِللرُّسِل ِمن َقْبِلك «

.)٤٣فصلت آیه (»...ران قبلی گفتیمرا چیزی نگفتیم مگر آنچه به پیغمب]محمد[تو «

بودا پیامبری از پیامبران الهی بوده که کهبحثی مستدل در دفاع از این فرض عنوان کردتوانمیاقوال مذکوربنا بر
در قرآن مذکور نیست اما در پرتو آنچه در آیه ًااگرچه نام وی مشخص.ی جهانی شودتبدیل به دینمقدر بود پیامش

استدالل کرد که بودا یکی از پیامبرانی ست که داستانش در قرآن بیان نشده توانمیسوره نساء آمده است١٦٥
پیرو آیینی هستنداز ساکنین این کره خاکی یک دهمبخشد آن است که بیش از آنچه این فرض را قوت می. است

پیامبر که استنباط کرد بودارسدمیاگر برای هر امتی رسولی هست، منطقی به نظر . بوده استکه بودا آغازگرش
.بوده استعالمقشر عظیمی از دین ورزان
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بودا پیامبری آسمانی 

در ترجمه .»چنین رفته«یا»چنین آمده«یعنی است،١هیکی تتاگتکه وی در توصیف خود گفتهاز نامهای بودا 
و ٣لیُمَنبههیکو َن،)گفتگوهای میانه (٢، مججهیمه نیکایهمجموعه پالیدر دس گردآوری شدهمتون مقیکی از معتبر

٦تهچنین رفو٥هآمدچنینمفسرین پالی در توضیح«:کنندن را چنین عنوان میآمعنای دوگانه ٤بههیکو ُبدهی

رفتهکوششخود به جهد وکه به آن راهبا پیامی از نامیرایی می آیدگویند که کسی که به میان ما گونهاین
چرا که بر بار بحثی که شروع در ادامه، به جاست که نقل قولهای بیشتری در باره نقش بودا بیاوریم]١٣[».است

ای دانا و نیک فرزانهوی فقط«:ز جانب پروردگار به بشریت استکه بودا پیامبری ا، این بحث خواهد افزودکردیم
در هر عصری که تاریکی افزونی گان آخرین بود، آنانی کهیافتهنبود بلکه در سلسله روشنیخواهی اخالق گرا

را پایه نهند تا بدان واسطه، راه رستگاری ٧یهستی را باز یابند وآیینسرشتژرِفحقیقِتخیزند تاگیرد، برمیمی
».قرار گیرده در دسترس جهانیاندوبار

و ) ٩نیروانه:سانسکریت(٨نیب بانهآنچه که بدان به،ستبوداشخصیافتگی ییروشنارفته ازعصاره این آیین برگ
هر ؛در این اصطالحات توضیح داده شده استنیب بانه این. اشارات کنند) ١١دهرمه: سانسکریت( ١٠ذممههمچنین 

و به (از آنها بود گوید در پی رهایی صورتهای بسیار تقیید که بودا چنان که خود می،کدام در کنار متضاد خود است
:)مقصود رسید

ازبندزادنیافتگی عالیپناه 
ازبندنیافتگی عالیپناه کهولت 

پناه بیماری نیافتگی عالی ازبند
پناه مرگ نیافتگی عالی ازبند

عالی ازبند] اندوهبی[پناه غم نیافتگی 
]١٤[نیافتگی عالی ازبندلودگیآپناه

١Tathāgata
٢Nikāya Majjhima
٣Bhikku Nanamoli
٤Bhikkhu Bodhi
٥āgataTathā
٦gataTathā
٧sāsana
٨Nibbāna
٩Nirvāna

١٠Dhamma
١١ Dharma
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به می توانرااین اصطالح؛شرح می دهدــچنان که خواهیم دیدــ همذمخود را با یافتگی روشناییبودادر ادامه، 
و راه به یافتگیروشناییبنابرین .و غاییعالیحقیقت و واقعیتتعبیر کرد و هم»هنجار«و»راه«، »قانون«

شوار، رویتش مشکل و دانستنش د،ژرف است«ه را چنین شرح میدهد مذمبودا. تسبالقوه یکییافتگیروشنایی
کنهبدین ترتیب».کننددانایان آنرا فهمدرنیابدش، ظریف است، ]جزویعقل[اندیشه ، شکوهو آرامشدارنده

بنابر . بدان راه نیستف راآن دانایان را رسد و عقل جزوی صر»تجربه«ابالغ کردنی نیست فقطیافتگی روشنایی
رایافتگیروشناییرسیدن به وسایلتنها ]١٥[».جدبیان است و در ظرفی نگنحقیقت غیر قابل «:الماسهسوتر

برای چون بودا . در چهار حقیقت عالی جمع شده استیافتگیروشناییقابل ابالغمحتوِیاین.ابالغ کردتوانمی
این . دهرمه به حرکت افتادگردونهبا اعالن این حقایق بود که ،پنج مرتاض در بنارس موعظه آغاز کرداولین بار برای

.پایان رنجراهحقیقت عالی ، حقیقت عالی پایان رنج، حقیقت عالی خاستگاه رنج، حقیقت عالی رنجحقایق عبارتند از 
آنگاه که بودا ،بیان شده استذیلن در متنآاند، مجمل ای متعدد بیان شدههگونهبهواینها در جاهای مختلف

»چیست؟رنج «د یپرس

رنج است؛ مرگ رنج یماررنج است؛ بیریرنج است؛ پیشدن براستییدهزا. رنجیعالیقتاست حقینرهروان، ایا«
رنج است؛ یدنرنج است، به آرزو نرسیندخوشایزهایرنج است؛ دور بودن از چیندناخوشایزهایاست، بودن با چ

]١٦[.رنج استیسخن کوتاه، پنج بخش دلبستگ

یشدن مییدهنفس است که به دوباره زایخاستگاه رنج، خاستگاه رنج، آرزویعالیقتاست حقینرهروان، اای
یاست، آرزویننفس ایآن آرزو. به جستجوستو آنجاینجاکه ایو شهوت بسته است کامیو به کامرانیوندد،پ

.یستینیو آرزوی،هستیآرزو،کام

نفس است، ترک آن است، یاز آرزوییاز رنج همان رهایی، رهااز رنجییرهایعالیقتاست حقینرهروان، اای
.از آن به جا نماندینشانیچاز آن است، تا آنجا که هیدناز آن، و بریروگرداندن از آن، آزاد

ییعالیراه هشتگانه یقتانجامد، آن راه در حقیاز رنج مییکه به رهایراهیعالیقتاست حقینرهروان، اای
ست، کوشش درست، حال دریشتدرست، گفتار درست، کردار درست، معییشهاست که همانا شناخت درست، اند

]١٧[» .درست استۀدرست، و خلس

»رهایی«یعنی ستگاری دقیقًار؛رنج مرتبط استرهایی ازبابه صراحتتعریف قرآن از رستگاری است کهتوجه قابل 
.عقوبت دوزخرنج واز

َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِذیَن َءاَمُنوا َو الَِّذیَن َهاُدوا َو النَّصَرى َو الصِبِئیَن َمْن َءاَمَن ِباللَِّه َو اْلَیْوِم اَالِخِر َو َعِمَل صِلحًاِإنَّ الَّ«
»َو ال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزُنوَن
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و صابئی هستند هر کدام بخدا و دنیاى دیگر معتقد باشند که یهودى و نصرانیمنند و کسانيبدرستی کسانیکه مؤ«
،٦٢آیه ،سوره بقره(».و کارهاى شایسته کنند پاداش آنها پیش پروردگارشان است نه بیمی دارند و نه غمگین شوند

. )سوره مائده نیز آمده ٦٩در آیه مثل ان 

نج برای اجتناب از ردر جایی که: ه هستندآیا هر دو نوع رنج در یک مرتبحال شاید این سوال مطرح شود که
شود، پیام بودا بیشتر حکایت از این دنیا و رهایی از رنج در این در آن دنیا حمل میقوبتبه اجتناب از عمسلمین
رهایی از رنج همانطور که یک بعد این دنیایی هم در (نیز دارد »معادشناسی«بعد پیام بودا یکاولی یقین. دنیا دارد

که به گرددمیصطالحاتی همراه بعد از مرگ با احیاتبه صراحت،؛ در بسیاری از موعظات)زد مسلمین هستدر ن
در واقع این اصل که .ستاعمال این دنیاییسرشت، حیات بعد از مرگ بسته به دنمانمی»جهنمی«و »بهشتی«

یافتگی خود اعمال این دنیا حسابرسی خواهند شد و اینکه زندگی آن دنیا صرفًا ثمره اعمال این دنیاست، در روشنایی
:گویدیافتگی خود چنین میروشنایییفصتوبودا در. شودبودا محوری محسوب می

استوارگشت وو مطیعون موم نرمچ،نقصانعاری از،عیببی،روشنمن چنین پاک گشت و متمرکزذهنکهآنگاه
دیدۀ ایزدی که پاک با.، کردمگردندمیریدادموجوداتی که پدیدار و ناپدانشمتوجهراآنمن،و قرار گرفتگردید

دانستم که .دولت میسر شد، نیک و زشت، دولت و بیو پستاست و برتر از آدمیان رویت پدیدار و ناپدیدار، باال
به کج راه برده ذهنوکه در جسم و گفتارموجودات ناالیق«:موجودات بر پایۀ کردارشان افتند و خیزندچگونه 

هالک جسم، پس به هنگام به کار بسته باشند، در عمل خطا را و آندر نظر خطا رفته،ناسزا گفتهان را نجیب،اندشده
که در شایستگانلیک آنپدیدار شوند؛ جهنمدرچه بسا،روزیدر سیهو بدبخت بامحرومیتاز مرگ، در حال
در نظر راه حق پیش گرفته آن را در عمل به کار راست رفته، نجیبان را ناسزا نگفته،به راهو ذهنجسم و گفتار و

دیدۀ آنباچنین».ملک آسمانگردند، چه بسا در نیکو بخت بسته باشند، به هنگام هالک جسم، پس از مرگ،
دولت میسر شد از آدمیان، رویت پدیدار و ناپدیدار، باال و پست، نیک و زشت، دولت و بیبرتروایزدی که پاک است 

]١٨[.و دانستم که چگونه موجودات بر پایۀ کردارشان افتند و خیزند

جا تاکید از همین. بودا در آمیخته استیافتگیروشناییملموس اصل کرمه، اصل کنش و واکنش متقابل، با واقعیت
لذا فحوی اخالقی پیام بودا در تشابهی .گیردنشات میبا تمسک به راه هشتگانه عالی رعایت اخالقمکرر بر لزوم

نه تنها تناظرات میان اخالقیات اسالم و هر جنبه از راه . گیردقرار میتوان یافتخیره کننده با آنچه در اسالم می
تشابهات غیرقابل انکاری در آنچه که به انجام آدمی و زندگی اخروی او مربوط است نیز شمار است، بلکه هشتگانه بی

ای بندگان من، سرانجام تنها اعمال « :بنابر یک حدیث قدسی. شود که بر سرشت اعمال آدمی متمرکز استیافت می
]١٩[».آنها به شما باز خواهد گشتجزایگردد و شماست که نزد من حسابرسی می

: نهایی، اختالفات عمیقی دارنددهیحسابپس از مرگ و رسیحسابقانونبدون شک دو سنت بر سر نحوه عملکرد 
کند، حال آنکه یافته که صاحب روز جزاست و بر اعمال ما داوری میدر اسالم اعتقاد بر وجود خداوندیست تشخص

نونقاعملکردمعذالک این ناسازگاری بین دو دیدگاه متعلق به. قانون کرمه در آیین بودا آکیدًا غیرشخصی است
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گر چه مفهوم خداوند به . الواقع، در اسالم هر دو نحوه عملکرد حاضر استفی. وننخود قانهاست و دهیحساب
ای از دیدگاه نشانه: عنوان داور در سراسر قرآن حاکم است، اما اصل مکمل آن نیز به هیچ وجه غایب نیست

:آیین بودا در آیات زیر مشهود است» غیرشخصی«

اْقَرْأ ِکَتَبك َکَفی ِبَنْفِسك اْلَیْوَم َعَلْیك * ِقِه َو نْخِرُج َلُه َیْوَم اْلِقَیَمِة کَتبًا َیْلَقاُه َمنشورًاَو کلَّ ِإنسٍن َأْلَزْمَنُه طئَرُه فی ُعُن«
»َحِسیبًا

وما مقدرات ونتیجه اعمال نیك وبد هر انسانی را طوق گردن او ساختیم که مالزم وقرین همیشگی اوباشد وروز « 
ت بر اوبیرون آریم در حالیکه آن نامه چنان باز باشد که همه اوراق آنرا یك مرتبه قیامت کتابی که نامه اعمال اوس

وبه اوخطاب رسد که توخود کتاب اعمالت را بخوان وبنگر تا در دنیا چه کرده اى که توخود تنها براى *مالحظه کند
).١٤و ١٣سوره اسراء آیات (»رسیدگی به حساب خویش کافی هستی

سرنوشت آدمیان را در روز داوری تعیین ست که به عنوان مالک یوم الدین،ا جای قرآن خداوند ادر دههولو اینکه
مفهوم . قابل بیان استنحو دیگری هم دهی بهحسابگر آن است که قاعده کند، همین آیه به تنهایی نشانمی

اعمالرسیبودن قاعده کیهانی حساب] ابژکتیو[چون بیانی از عینی از دیدگاه بوداییتوانداور را میخداباورانۀ یک
روز جزا روشی برای بیان قانونی دانست که بنابر آن داوِراز دیدگاه اسالم،شودقانون کرمه را میحال آنکه دانست؛

هر دو سنت قانونی که در فصلی راجع به شفقت خواهیم دید، در به عالوه، چنان]٢٠[.کندرسی میاعمال را حساب
.گیرد و آن رحمت خداوند استزنجیره کیهانی علت و معلول قرار میازهست که فراتر 

را قوت هریزی شدی که پیشتر طرحیالذا قرابتها در مرتبۀ اصول همچنان پابرجاست و شاید این بتواند بحث پایه
ایی است که ازهتشابهات بین دو آیین به اند: امید داریم که در آنچه که خواهد آمد، این به خوبی شکل گیرد.بخشد

یافتگان قرار دهند، آنچه کهبه مسلمین اجازه دهد آیین بوداییان را دینی راستین بدانند و ایشان را در زمره راه
:اسالمی است که منظور آیه ذیل است»مثل«

»ی ِشَقاٍق َفسَیْکِفیکُهُم اللَُّه َو ُهَو السِمیُع اْلَعِلیُمَفِإْن َءاَمُنوا ِبِمْثِل َما َءاَمنُتم ِبِه َفَقِد اْهَتَدوا َو ِإن َتَولَّْوا َفِإنَما ُهْم ف«

اگر ایمان آورند به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید که راه را یافته اند و اگر اعراض کردند پس بدانید که مردمی «
).١٣٧سوره بقره آیه (»...هستند گرفتار تعصب و دشمنی 

حوزۀ رسالت نبوی را ارایه ازترین تعریفجامعآید که ای میصله در پی آیهالزم به توجه است که این آیه بالفا
:دارد ــ نام چند پیامبر باالخص آورده شده و اشارتی کلی به سایر پیامبران رفته استمی

ِإسَحَق َو َیْعُقوب َو اَالسَباِط َو َما ُأوتَی ُموسی َو ُقوُلوا َءاَمنَّا ِباللَِّه َو َما ُأنِزَل ِإَلْیَنا َو َما ُأنِزَل ِإلی ِإْبَرِهیَم َو ِإسَمِعیَل َو «
»ِعیسی َو َما ُأوتَی النَِّبیُّوَن ِمن رَّبِِّهْم ال ُنَفرُِّق َبیَن َأَحٍد مِّْنُهْم َو نْحُن َلُه ُمسِلُموَن
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نازل آمده و به آنچه به بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسباط «
ایم میان هیچ یك از موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده شده ایمان آورده

).١٣٦سوره بقره آیه (»گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم ایشان فرق نمی

اعتقاد به رستگاری مبنی بر تحقق سه اصل استآموزیم که سوره بقره می٦٢چنانکه پیشتر ذکر گردید از آیه 
اینطور به .باز پس دادن به آن مطلق یکتا، و تخلق به اخالق نیکو در پرتو دو اعتقاد پیشینخداوند مطلق، حساب

. در فصل بعد خواهد آمدمطلقهستیاعتقاد به دهد؛ بحث در بابرا بودا نیز تعلیم میکه دو اصل اول رسدمینظر 
آنقدر به معتقدات اسالمی نزدیک ما معتبر باشد، آنگاه به نظر زمینه کافی برای اثبات آنکه باورهای بوداییاگربحث

اگر ایمان آورند به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید :گرددهست که بتوان آن را راهی راستین قلمداد کرد، مهیا می
.که راه را یافته اند

]٢١[»یافتهروشنایی«با مد نظر داشتن آنکه خود لغت به معنای (بودا را یافتگیروشناییخواهد بود اگر جاادامه بدر
.شود، بسنجیمدر پرتو مفهومی که در اصطالحات اسالمی وحی خوانده می) است

وحی از باال یا از درون ؟

کلید درک،آمدنیزپیشتره کگفتگوهای میانهاین عبارت از:»که منزه است و ازقیود انسانی رستهایزدیبا دیدۀ«
بودا هرچه قدر هم که زیاد باشد، از همین یک یافتگی روشناییتاکید بر ُبعد انسانی و. پیام بودا و دیالکتک اوست

دیگرچیزی ورای انسان وبه این افزود ــ توانمیهای دیگری همنقل قولالبته ــآید که رت به وضوح بر میعبا
به عبارت دیگر، این . که اساس پیام بوداستشودمیروحانیهایواقعیتدرکی متعال از ه منجر بهنسبییات هست ک

آن نظاره آن پرداخته، حتی اگر بوداییان از نامیدنکه بودا بهکندرا بر ما بازگو میمنبع متعالی ای از آن عبارت شمه
تبدیل یعنی آن را ، ستیافتگیروشناییتعالیآن منبع مز شیءگرداندناواهمه امتناع ناشی ازهمین.ندامتناع ورز

کهاینآید مگر بعد از ٢»صورتی«و » اسم«در قیدکه نمی تواند هاستهمه آگاهیعالیمنبعدر واقع. کردن١ُابژهبه 
جوهره تمام اندیشهخودآنجایی کهناز آ؛تضعیف کندراحقیقت غاییبه عنوان،آندر قبالآدمی دگیپذیرن

است، و از ٤»کتیوبژُا«انسانی،٣یدر ارتباط با سوبژکتیویتهذالک، آنمع.د باشدتوانمیاندیشیدن نبژۀُاهاست، خود 
متعال آن ابژکتیویتۀ. انحاء اندیشیدن استۀگوید که برتر از همسخن می»دیدۀ ایزدی«همین روست که بودا از 

.کندظاهر می،چون آگاهی همه جا حاضرهمو، بودا،یافتهروشنایییگانهآنمیانیافتگی خود را ازمنبع روشنایی

١object
٢namarupa
٣subjectivity
٤objective
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در اسالم . باشندتقابل دردر آیین بودا به نظر)١ُبدهی(مفهوم نبوت در اسالم و روشنایی یافتگیشایدنخستنگاهدر 
شود کهته میفگای دیگر،در آیین بودا، به گونه.گردنداراده خود بلکه به اذن الهی به نبوت مبعوث میبه پیامبران نه 

یافتگی یایخود او جوشیده است و مقام روشنبطنبودا مدیون الوهیتی جدا و عینی نیست؛ بلکه از یافتگی روشنایی
:شودتوصیف میاختصارپالی به مجموعهدراین دیدگاه. وی در اصل قابل دستیابی برای همه است

چون حقیقتتمسک بجو به . خود را به پناهی در بیرون نسپار. پناه خود باش. خود باشچراغاینک ای آننده، «
]٢٢[».، ای آننده، تنها ایشان به باالترین قله صعود کنند...چون یک پناه حقیقتتمسک بجو به . چراغ راه

انسان بهوابستگی کاملقرانی بربا تصریح به نظر در تقابل آشکارو ملجای خود بودن»ییملجاهیچ «ایده جستجوی 
.مردود استا به شدتی برای استقنهر تالش. شده استابالغاش رگزیدهطه پیامبر بخدواند و وحی اوست که به واس

*َیْعَلْم َلْمَمااالنسَنَعلََّم*ِباْلَقَلِم َعلََّمالَِّذى*اَالْکَرُمَربُّكَواْقَرْأ*َعَلٍقِمْناالنسَنَخَلَق* َخَلَقالَِّذىَربِّكِباسِماْقَرْأ«
»الرُّْجَعیَربِّكِإلیِإنَّ*اسَتْغنیرََّءاُهَأن*َلَیطَغیاالنسَنِإنَّالَک

هرازپروردگارتکهبخوان* آفرید شدهبستهخونیازراانسان*آفرید راجهانکهپروردگارتنامبهبخوان«
نمیکهراچیرهاییکردتعلیمراانسانآرى* کرد تعلیمقلموسیلهبهکهاستکسی* است ترکریمکریمی

* بیند مینیازبیراخوداینکهخاطربه* کند میطغیانمسلماباشدشناسحقانسانکهنیستچنین*دانست 
.)٨تا ١سوره علق آیات ( » .ولی باید بداند که برگشت همه به سوى اوست

ت وخاص خود اوسدا شامل دو جانبه است، یکی بویافتگی روشناییگردد کهطرحتواندمیبحثاینبه هر حال
در (چون منبِعتوانمینبه اول رادر واقع ج. برای همگان استسترسدشمول قابلنابه نحوی جهیدیگر

ین رابطه، هیچ است؛ در نادکه شکل دهنده ارکان سنت بودایی ٢پیام و ساسنهیا ، وی»نبوت«) ات اسالمیاصطالح
دست یابد، این همان ]بودا[د به موقعیت اوتوانمیو کسی نیگری در سنت بودایی پذیرفته نیست حکیم یا نبی د

در ،فتبدان دست یاداوبکه یافتگیروشناییر رابطه با دومی، در واقع د. شودخوانده می» رسالت«در اسالم است که
چیزی است که در اسالم همانین ایافتنی گردانیده شده است؛پیروی کند، دستنکه آموزه وی راآاصل برای هر 

اما در ارتباط با اولی، مقام وی یگانه است، این . »ولی«بود و هم » رسول«پیامبر اسالم هم . شودخوانده می» والیت«
:خبر استبیخدابودن پیامبراسوهنکه میل به تقدس ندارد، از معنایآمقام خواستنی نیست؛ در رابطه با دومی، هر 

»ِثیرًالََّقْد کاَن َلُکْم فی َرسوِل اللَِّه ُأسَوٌة َحسَنٌة لَِّمن کاَن َیْرُجوا اللََّه َو اْلَیْوَم اَالِخَر َو َذَکَر اللََّه َک«

کسی است که امید به خدا و روز جزا دارد، و بسیار یاد خدا می ای نیکو برای هرل خدا اسوهرسوبدرستیکه در «
).٢١سوره احزاب آیه (» کند

١bodhi
٢sāsana
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شده است و نه کس دیگری، شتهامختص نبی اکرم رسالتی است که به عهدۀ وی گذبه بیانی دیگر، اگر چه پیاِم
روی و ، دنبالهشد؛ در حقیقترو سنت اوست، غایت بابرای هر کسی که دنبالهتواندمیوالیتش یا تقدسش در اصل

والیت تمام سرچشمهتقلید از پیامبر برای مقدسین بزرگ چون شرکت در تقدس خود پیامبر است، چرا که والیت او 
.رسالت یافتهاند، اما نهمقدسند اما نه لزومًا پیامبر، آنان روشنایی یافتهاولیاالله. مقدسین است

بروز است که بودا در یافته و این یییافتگی رکن دقیق وحروشناییاین د کهکناعتراض کسیدشایاکنون 
ت که متقابل این اسپاسخ،در مورد اول. یکسان دانستی از باالبا نزول وحتوانمییافتگی از درون را نروشنایی

ورد دوم، در م. از خود است و لذا هر چقدر هم که عمیق باشد به هر حال سوبژکتیو استبرخاستهدانش اکتسابی،
کری از الوهیت نیست، تنها در یکی ذعالوه،به. د، از باالست و لذا ابژکتیو استعلمی که به موهبت الهام حاصل شو

،ی ربطی به شخص پیامبر داردیگری کوچکترین اشارتی به اینکه وحست، در حالیکه در دومیقتر از خود اُبعدی ع
.آمیز خواهد بودشرک 

نچه بودا به آواز آنها پیشتر ذکر شدیکی.قرار داددستاویز توانمیو رکن اساسی را دمشکلق آمدن بر این برای فای
توضیح اجمالی آنکه .است» خودنداشتن «عنی ، ی١هناتتازیر بنایی مدیگری مفهو؛نامیده متعلق است» یدیدۀ ایزد«

هستی، مکمل » نشانه«این سه . میشوندمحسوب اصلی آموزه بودا»نشان«سه ٣یداریاو ناپ٢رنجبه همراهاناتته
، بلکهآن که در رنج است، نفسی ماندگار نیست: گر روند رنج هستندچهار حقیقت عالی هستند و باالخص توصیف

؛ این مصالح خود با اشیایی نسبت دارند که اندگوناگونی است که موجودات فردی از آن تشکیل شدهمصالح فسادپذیر
دنخواهتجربهرنج راد،نبا آن نسبت دارشان تضمین آن است که مصالح وجودی که نفس ناپایداری: ندخود هالک

.کرد

از تهیآنای آننده،... «: گویدچنین می» ستدنیا تهی« درباره معنای جملۀ نده، بودا به شاگردش آنهتتارابطه اَندر 
ست؟ جایگاه پنج حواس، اندیشه و احساسی که با و چگونه است که آن تهی. ماندخود، یا هر چیزی که به ستاخود

]٢٣[». باشدند از خود یا هر آنچه چون خودبت دارد، همۀ اینها تهیآن نس

، گوتمای نباشدحاضر ماندگاری»خود «که اگر هیچ تعلل معلوم گرددمستدل، بایستی بیدر یک منطق بودایی 
تص خودش بوده است، چیزی به سطح آگاهی مخ» خودش«که از آنچه که در اعماق متهم کردتوانمیانسان را ن

ند، اساسهای فردی بیبودایی این است که تمام دهرمهچنانکه خواهد آمد یک باور اساسی اعتقاد. باشدنیاورده
آن تنها . بردکارشود بهاین اصل را برای نفس فردی میریپیش از هر چیز دیگو در ابتدا .ند و موهومیتهی

١anattā
٢dukkha
٣anicca
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وزه ـ یعنی حوزۀ چنین و چنان چراکه این دو ح» مطلقًا«گفتیم . تقیقی اسکه مطلقًا ورای فرد است، حدهرمه

.مانداین به تفاوت روشنایی و تاریکی مینیستند؛ست ـکه هنانچآندهرمه آندهرمه و

یافتگی را گر توهمی بیش نیست، آنگاه سرچشمه روشناییبه وی آموخت که نفس تجربهیافتگی بودا اگر روشنایی
شود، نفس یافتگی به توهمی بیش بدل نمیگر دانست، چرا که این نفس در پرتو فروغ روشناییشود نفس تجربهنمی

ی، چیزلق ناشی گرددمطاین تقیید باید از چیزی » افشای«بلعکس . مقیید و نسبی قادر به افشای تقیید خود نیست
مطلق به تنهایی قادر است که اصل » چیز«که به تنهایی قادر به پرده برداشتن از توهمی بودن نفس است و آن 

این ایی برتر از وی ریشهحاین اصل به ن]٢٤[.گردها، حیات و بودن ساری میابژکتیوی باشد که از آن تمام آگاهی
، به عنوان یک انسان است که گوتمهاینناپذیرزریگبه بیانی دیگر، نتیجه .گوتمه شاکیامونی است،صخشخص مش

این . باشدمیمرتبه انسانی اوست، نهایت برتر ازیافتگی به واسطه اصلی ابژکتیو که بیتنها قادر به کسب روشنایی
: دگرداینجا مقدر میفکیک دو چیز در ذا تل. هاست، آنچه که در اسالم الله گوینداصل ابژکتیو منبع تمام وحی

که به مدد ،میشودیافتگی ابالغخاصی که از راه آن روشنایی»رسالت«یا حتوییافتگی آنچنان که هست و مروشنایی
.را خواهند داشتیافتگی روشناییآن دیگران یارای دست یافتن به

روشنایی عالی را در عالم آدمیان و خدایان اند که به موجب آنها، تتاگتهگونترفندهای گونافاتح، ارباب راه یافتگاِن«
]٢٥[».شانیهابروفق خلق و خوی و پیش داوریترفندی، کندآشکار می

کند، همان آشکار می٢آنچه تتاگته: گرددمیسر می١ریکه سوترهپوندسد دهرمه در پرتو بحث فوق تاویل این قطعه از
که استآن مطلقاین تجلِی؛ نه شاکیامونی چون یک انسانو ،اصل عالیآورد،به تجلی می٣بوداسرشتاست که 

توماس .وفق شرایطشانبر) ٥ُاپایه(ترفند عالی بهو)٤ساسنه(یا چون آیینیگرددبر امتهای مختلف ارزانی می
وی نیازها ایافته به مقتضروشنایییاِناراهنم«: نویسدمی» کرانی و ازلی ابدی بودن بودابی«در تاملش بر ٦لریِک

] به کاربستن[تبحر در«را جادرِک باین اصل تطبیق و... دارندشرایط و استعدادها، تعلیمات متفاوتی عرضه می
:نی استآل قراثیمتاین اصل یادآور یکی از .»نامندمی» ترفند

»اللَُّه َمن َیشاُء َو َیْهِدى َمن َیشاُء َو ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِکیُمَو َما َأْرسْلَنا ِمن رَّسوٍل ِإال ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَن لهَُْم َفُیِضلُّ «

و هر که را ،براى آنان خدا هر که را بخواهد گمراه) احکام را(تا ،هیچ پیغمبرى را جز به زبان مردمش نفرستادیم«
).٤سوره ابراهیم آیه (».بخواهد هدایت می نماید، و او عزیز و حکیم است

١Saddharmapundarīka Sūtra
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این ادعا که بودا پیامبری از ی جدی در تاییدقادر به ادامه بحثبایستیداشتن این اصول، مسلمین میبا در دست 
اگر چنین شود، . ود در برابر چنین تخصیصی استقامت ورزنداست، باشند، هر چند که بوداییان خپیامبران خدا بوده 

ا چون یکی از افرادی که در رسالتش نقش مد نبی رحمیزنتوان میاین خود انعکاس آن است که بوداییان نیز
سوزوکی.ت.بنا بر د. ود در برابر چنین ادعایی مقاومت کنندحتی اگر مسلمین خ.متجلی شده است]٢٦[کایهدهرمه

وی را چون و مذهب معلوم،یتمستقل از قومدر هر مرشد معنوی، کایهدهرمهبا درک تجسد مهایانهپیروان « 
]٢٧[» .کنفوسیوس، الئوتزه، و بسیاری دیگر،، محمد، عیسی، فرانسیس اسیسیسقراط:داندبودایی می

داالیی الما و پویایی گفتمان 

گفتمان بین ادیان که در اهمیت نظری و عملی آن درشتر نقل کردیمکه پیقرآنای ازگردیم به آیهر باز میدر آ خ
:نمی توان اقراق کرد

َتتَِّبْع ِباْلَحقِّ ُمصدِّقًا لَِّما َبیَن َیَدْیِه ِمَن اْلکَتِب َو ُمَهْیِمنًا َعَلْیِه َفاْحکم َبْیَنُهم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َو الَو َأنَزْلَنا ِإَلْیك اْلِکَتب «
ْم ُأمًَّة َوِحَدًة َو َلِکن لَِّیْبُلَوُکْم فی َما َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءك ِمَن اْلَحقِّ ِلکلٍّ َجَعْلَنا ِمنُکْم شْرَعًة َو ِمْنَهاجًا َو َلْو شاَء اللَُّه َلَجَعَلک

»َءاَتاُکْم َفاسَتِبُقوا اْلَخیَرِت ِإلی اللَِّه َمْرِجُعکْم َجِمیعًا َفُیَنبُِّئُکم ِبَما ُکنُتْم ِفیِه تْخَتِلُفوَن

وحافظیشین وکننده کتابهاى پرا به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالی که تصدیق] قرآن[و ما این کتاب «
و پیروى هوا و هوس آنان تو را از دین حقی پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن؛ آنهاستنگاهبان

و اگر خدا می خواست همه ایم شریعت و راه روشنی قرار داده] امتها[براى هر یك از شما ؛که نزدت آمده باز ندارد
پس در کارهاى نیك بر ، آنچه به شما داده است بیازمایددررا ت تا شما شما را امتی واحد می کرد و لیکن خواس

کردید آگاهتان آنگاه در باره آنچه در آن اختالف می،همه شما به سوى خداستیکدیگر سبقت گیرید بازگشت
).٤٨سوره مائده آیه . ( »د خواهد کر

ها خود تفاوت: شویمدعوت میبا ما متفاوت است، با کسانیکه راهشان» ای سالممسابقه«در به شرکت مااین آیه در
امر خیر دعوایی بر سر آنکه آنکهیب) خیرات(ست در اعمال نیکو ایاند، اما این مسابقهبخشی از اساس این مسابقه

از این دید گفتمان بین مومنان . باشدهر طور که ال روند تولید آن حشود امر خیر بالدرنگ شناخته می.چیست باشد
ست که در همه حال و همه جا یکسان ریودش خیصای سالم که مقبه مسابقهگرددادیان مختلف بایستی منجر

این دیدگاه قرآنی با نظرات بیان شده جناب . از هم فاصله داشته باشندهر چقدر هم که نقطه شروع ادیان است، 
ید به ااند که هر دینی بای بسیارشان تاکید کردهها و سخنرانیهالما در نوشتهداالیی. الما در هماهنگی استداالیی

گوناگون، اشکالدرحنچه را که به وضوآدیدگاه مختص خود وفادار بماند و دیگرآنکه همه ادیان بی هیچ استثنایی 
ذهن، در امر تربیت « نویسد وی چنین می.در تعلیمات فلسفی خود بسیار متفاوتنداگرچهاندرفتهخیر است نشانه 
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همگی بالقوه قادر بر استحاله بخشیدن به ذهن هستند، یک نشانه روشن آن هم این . ندالقولن بزرگ همگی متفقادیا
]٢٨[»، رأفت، رضا و تأدیب نفس هستنداست که تمام ادیان اصلی حامل پیام عشق، شفقت

با عنوان نطقی از وی کهگردد، یعنی در در نوشته بسیار مهمی از وی تشدید می» مسابقه روحانی«مفهوم قرآنی این 
در جمع راهبان مسیحی و ١٩٩٦که در جوالی ١که در گردهمایی گتسمانی کنتاکی» هماهنگی، گفتمان و مراقبه«

خواند و به وارد شدن در دین خود می» تبلیغ«با وجود اینکه وی حضار را به پرهیز از وسوسه . بودایی ایراد گردید
شته کنم بایستی نوعی مسابقۀ سازانده دااما من فکر می« افزاید که الک وی میذایی ناسالم بیم میدهد، معمسابقه
بوداییان بایستی آنچه را که بدان اعتقاد دارند در زندگی روزمره به کار بندند و برادران مسیحی ما نیز باید در . باشیم

ی محوری در قدرت استحاله الما نقشیالبه کار بستن باورها در نظر دا» .خویش را به کار بندنددگی خود باورهایزن
است که مسابقة بین آنها سازنده » تری باشدشایستهحریفبخواهد هر طرف«آنجایی که تا دارد؛» ممارست«بخش 

]٢٩[.خواهد بود و نه ویرانگر

کند، روشنگر حقیقت و حکمت ادیان دیگر است، چراکه تر میفرد را در دینش عمیقکهروندیالما خودبرای داالی
بنابرین برای ترویج . شاهد ارزشهای ادیان دیگر باشد«که دسازفرد را قادر می،ل از این تعمقحاص» تجربه روحانی«

ممکن است آن را به کار ، آدمی باید که در دین خود به جد بنگرد و هر چه بیشتر و تا انجا کهاندیاهماهنگی 
]٣٠[».بندد

دین خود محدود کند، در آنصورت ارزشها مشترکی که انسانها را به های نظری محضحال اگر کسی خود را به جنبه
تمام ادیان درس عشق، شفقت، صدق و درستی «: .واهد کردختیره و تار٢هم نزدیک میکند را با عقایدی خشک

ظریه، دین اینک اگر تاکید افراطی بر ن. فراهم آوردن زندگی بهتری برای همه ماستهر سیستمی در پی . آموزندمی
صدد تحمیل آن بر دیگران باشیم،ر داشته باشیم، و درطبگزاریم، یعنی بیش از حد به آن تعلق خامانودیا فلسفۀ خ
محمد و موسی با اشتیاق به تمام معلمان بزرگ تاریخ چون بودا، عیسی مسیح، اساسًا. بار خواهد بودنتیجه زیان

ودشان نبودند و نیامده بودند تا به مشکالت عالم خآنها در پی چیزی برای . اندکمک به همنوعان خود برانگیخته شده
]٣١[».بیافزایند

پیرایه هم به لحاظ اخالقی بیـدر باب پویایی معنوی و زیربنایی گفتمان راستین ــالما در باب گفتمان ـپیام داالی
اگر در درون خویش، ارزشهای «:پذیر و به لحاظ فلسفی انکارناپذیراست و هم به لحاظ روحانی ژرف، در عمل امکان

بت غییر خواهید داد؛ با مهربانی و محبنیادی دین خود را احیا کنید، نه تنها خودتان را، بلکه دنیای اطرافتان رانیز ت
بزرگتری از نزدیکانتان، در اطرافتان و دلتان آرامش خواهد یافت؛ بسط این آرامش درونی به حلقهبه دیگران، فکر

ترام ، برایتان اعتماد و احس به ملتهارامش به جامعه و سپکند؛ بسط بیشتر این آو تعاون ایجاد میاتحاد، هماهنگی 

١ Gethsemani, Kentucky
٢dogmatic coagulation
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این همه ممکن . آییممشکالت جهان فائق میو دست به دست هم برآوردمتقابل و ارتباط صادقانه به ارمغان می
یه ین آور ایادآگفته این ]٣٢[».لیمووتک تک ما در برابر بشریت مس. نیمنکه ابتدا خود را عوض کآبه شرطااست، ام

:از قرآن مجید است

»ِإنَّ اللََّه ال ُیَغیُر َما ِبَقْوٍم َحتی ُیَغیُروا َما ِبَأنُفِسِهْم«

.)١١سوره رعد آیه ( »را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهندخدا حال هیچ قومی«

گری و صداقت در دین که با ممارست همراه با تعمق» مداریگفتمان«سخنان زیر تصویری رسا از قدرت پویای 
استفاده »گرممارست«یعنی ،١»practitioners«الما به کرات از لفظ داالی. دهدشود، به دست میحاصل می

ه غور گری و هم بمراقبهاند، کسانیکه هم بهکند تا به کسانی اشاره کند که ارزشهای عمقی دین خود را دریافتهمی
من بر این باورم که اگر « : ها در گفتمانی ناب خواهند بودترینکه تاثیرگذاردفلسفی در دین اشتغال دارند؛ و هم اینان

گر بسیار عظیم در زندگی روزمره وارد شود، اثر آن بر ذهن و دل ممارست]٣٣[گریگری و نظارهبهنیایش و مراق
ای درونی است از حالتی نامتمرکز، استحالهآوردن یکی از مقاصد و اهداف اصلی اعمال دینی برای فرد، . خواهد بود

ی که قوه تمرکز و یکدلی را به کمال رسانده،کس. فاقدتربیت، و نامنضبط، به حالتی متمرکز، تربیت یافته، و منضبط
وقتی مراقبه بخش مهمی از زندگی روحانی شما گردد، قادر . مقصود دارداین قطعًا توانایی بیشتری برای نیل به 

پیروی از دروقتی این استحاله حاصل شد، . یدآوری بیرون رو موثرتبخش را به نحی استحالهخواهید بود این نیرو
تا با ادیان و دهداجازه میکه به شمابردد یاهپی خوتاندروندرطبیعی فروتنینوعی یکبهخودتانانی سنت روح

، بودخواهید دیگر ادیانو منزلت قدر بهتری برای فهم موقعییت ذا شما درل.دیکنبرقرار بهتریارتباط ملل مختلف
]٣٤[».ایدچرا که خود شما همین ارزشها را در بطن سنت خود یافته

که زیربنای بنیادگرایی دینی یو فائق آمدن بر جّو روانیافزاید که برای درک الما در ادامه نکته دیگری را میداالی
فقط یا انحصارطلبیگراییبنیادنوع گوید که این نی میوی به طور ضم. وافری برخوردار استاز اهمیتاست، 

مردم اغلب « : ز داردیشه در ناتوانی از تعمق و غور در دین خود نیبرخاسته از عجز در فهم ادیان دیگر نیست، بلکه ر
که ـها راه راستین است ـنناناین احساس که راهشـود دارند ـخدر باورهای دینی انحصارجوییاحساس نوعی

به اعتقاد من بهترین راه مقابله با .ممکن است موجب نوعی هراس از ارتباط برقرار کردن با پیروان سایر ادیان گردد
کند تا شاهداین کشش عبارت است از تجربه ارزش راه خود از راه اشتغال به مراقبه، که این خود آدمی را قادر می

».قدر و اعتبار ادیان دیگر باشد

رحالیکه هویت خاص بیند که دالما ادیان عالم را میاعمال، چه روحانی و چه اخالقی، است که داالیعدر مقطلذا 
و با شموللذا به جای حل کردن تمام ادیان در یک دین به اصطالح جهان. آیندکنند، گرد هم میخود را حفظ می

.استنزدیک» عاملون«قرآنیواژهبهاین: مترجمتوضیح١
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از هماهنگِی چشم اندازیا دعوت میکند تا فعاالنه در الما همگان رمخالفت صریح با هر نوع التقاطی بین ادیان، داالی
من معتقدم که مقصود همه « :قِت برآمده از دل استوار است، شرکت جویندشمول که بر روح حکمت و شفجهان

فقت در درون که بنا کردن پرستشگاِه نیکویی و شهای بزرگ در بیرون نیست، بلادیان بزرگ دنیا بنا کردن پرستشگاه
تاثیر ادیان دیگر، ودر آگاهی ما از ارزشفزونی . لبت خلق این را داردبقاهر کدام از ادیان . است، در دلهای ما

و روح راه مناسبی برای ماست تا شفقت راستیناین . ادیان دیگر استبرایعمیقترترامحااش تکریم وهنتیج
]٣٥[.ترویج دهیممیان ادیان عالم را هماهنگِی

سهم بودایی،های اخالقی مشترک دو آیین اسالم و در این راستا امید داریم با روشن کردن مشترکات معنوی و زمینه
.بخش از هماهنگی بین ادیان داشته باشیمانداز الهاماندکی در این چشم

وجه مشترک ترینرفیع: یگانگی:دومفصل 

ان یگانه درک

َأَحُدکُفوًالَُّهَیُکنَلْمَو* ُیوَلْد َلْمَوَیِلْدَلْم* الصَمُد اللَُّه* َأَحٌداللَُّهُهَوُقْل

هیچو* نشده زاییدهونزاده* ]٣٦[که همه نیازمندان قصد او می کنندنیازخداوند بی*است یگانهخدایاوبگو«
)سوره توحید٤الی ١قران آیات (» .نیستاوهمتاىکس

بهنه؛ و ای رهروان، اگراستنامرکبشده ونه بالیده و نه آفریده گشته،ای رهروان، چیزی هست که نه زاییده« 
شده، بالیده، آفریده برای آنکه زاییدهشده ونه بالیده و نه آفریده گشته و نامرکب است،که نه زاییدهخاطر آن بود 
شده ونه بالیده اما ای رهروان چون که چیزی هست که نه زاییده. ر نبودونمودن مقدگریزگاهی،استشده و مرکب

شده، بالیده و آفریده شده و مرکب است، نیز توان رای آنکه زاییدهگاهی بگریزو نه آفریده گشته و نامرکب است، پس 
]٣٧[)٨١-١٨٠دانهاو(».نمود

ی در اسالم و یبر سر یکی بودن حقیقت غامباحثهدارند که باب آن نشان ازوداییمتن باین و فوقآیات جواریهم
به لحاظ متافیزیکی با آنچه شود، خوانده میواحد مطلق ،نآآیا آنچه که در قر:پرسیدتوانمی.آیین بودایی باز است

ست؟ یکینام گرفته،نامرکب آیین بوداکه در 

اجازه بدهید نگاهی به چگونگی این برابری آنطور که در اسالم توضیح داده شده است بکنیم، پیش از آنکه به مقایسه 
گواهی بر یگانگی نه فقط »ال اله اال الله«،اسالمشهادت اولیامعن. بپردازیمآیین بودادر »نامرکب«آن با ما

١Udāna
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و زودگذرند، نسبیهاتمام واقعیتــتنها یک مطلق و واقعیت ازلی داردگواهی برت، بلرثست در رد کخدا
:یگانه استن آکامال وابسته به بودنشان 

»االْکَراِمَو َیْبَقی َوْجُه َربِّك ُذو الجََْلِل َو *کلُّ َمْن َعَلیَها َفاٍن«

سوره (».بزرگی و شکوهپروردگارت باقی می ماند، صاحب] ذات[تنها وجه * است نابود می شود] دنیا[هر چه در آن«
)٢٧و ٢٦الرحمن آیات 

خدایان جاهلیت تنها .»حقیقتیک و فقط یکحقیقتی نیست مگر«:متافیزیک یعنیبنابراین، شهادت اول در
و واقعیتدر باب ای باطل هگاهچه بسا دیدتربنیادیایمرتبهگ و چوب نبودند بلکه در بتهای تراشیده از سن

و یا یگانگی خدا، همراه باتوحید،اثبات١معرفت شناختینحوۀاین .استتفکرمقطعی بسیار در خطاها
که در همان فصل اولساده بودا یافت با این جملهنوا همًاعمیقشودبت پرستی، را مینفی شرک و،آمدهایشپی

:ده شده استرقم زپدهذممه

کنلی. پندار کج خویشگمراه بهقیقت عالی نبرند،به حراه را عدم،واقعیتپندارد و را هست واقعیتآنان که نا«

پندار راست یافته بهراهرا دریابند، حقیقت عالیایشان را عدم،واقعیتد و نانرا هست پندارواقعیتکه مردمی
]٣٨[».خویش

و داردنیخواشهادت اول مسلمین همباموعظه، این کالمیصرفامتافیزیکی و معرفت شناختی و نهبرداشتدر
یه قرآن آاین همچنین با

ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی ال انِفصاَم َلَها ال ِإْکَراَه فی الدِّیِن َقد تََّبیَن الرُّشُد ِمَن الَغیِّ َفَمن َیْکُفْر ِبالطُغوِت َو ُیْؤِمن ِباللَِّه َفَقِد اسَتْمسك 
َو اللَُّه سِمیٌع َعِلیٌم

همانا کمال از ضالل متمایز شد، پس هر کس به طغیانگران کافر شود و به خدا ،هیچ اکراهی در این دین نیست«
سوره بقره(» .تدستاویزى که ناگسستنی است و خدا شنوا و دانا اس،ایمان آورد، بر دستاویزى محکم چنگ زده است

.)٢٥٦یه آ

١epistemological
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دهازنا

و ١چنین استنباط کرد که تصدیق یکتایی واقعیت غایی به دو نحو ممکن است، زمانیتوانمیاز سخنان بودا در ُادانا
؛ در اینجا ما در صدد توضیح بعد زمانی هستیم، کمی بعدتر به بعد جوهری نیز خواهیم پرداخت که به تمایز ٢جوهری

اشاره به واقعیتی » نیامده«و»نازاده«چنین برداشت کرد کهتوانمیدر مقوله زمان.مربوط استامر بسیط و مرکب
هست، از این نیزبالضروره منشاء آن شرط و موقعیتیا جوهری دارند که درعین حالی که ورای شرایط زمانی است،

در سوره خداونداست کهسیاقیآوایی با در همواقعیت صراحتًا ناِمبنابرین این درجۀ بیها؛نیامده است تمام آمده
قعیت الهی باالخص واارتباطی مستتر با بعضی ابعاِدتمییزشاید؛ نیزتوصیف شده است» لم یولد«همچون اخالص 

.ممکن باشد»عالمبد«و »الولا«

ات و کیفیات بار کالمی پرواضح است که در قیاس با این اشاره ساده بودا به آنچه که نازاده است، در اسالم این صف
تنها .ای و کیفیتی از کیفیات الهی استگر جنبهبسیار بیشتری دارند چراکه در کالم اسالمی هر یک از اسماء ترسیم

بنابرین هر اسم نه تنها ؛شودمی» نامیده«شناختی تمام اسماء خود خدواند است، یعنی آنکه با نامها جوهر هستی
نام ٩٩بیانگر آن جنبه خاصی است که برایش منظور شده است، بلکه اشاره به شخص خداوند دارد و لذا به هر 

استنباط » نازاده«صفات با مفهومی که بوداییان از بسیاری از این.، الخالغالب،جمله الخالق، المالکمندیگراو 
صاحب چنین صفاتی زم بدانند که منکر باور در خداید بعضی بوداییان بر خود الاگر چه شای. میکنند، بیگانه است

غیر عمیق ودر اینجا شاهد شکافی .مرجح خواهند دانستشوند، اما بعضی دیگر به تبعِ  بودا سکوت را بر رد یا قبول
حتی در روانشناختی کالم هستیم؛ معذالک در مرتبه متافیزیک ومرتبۀقابل ترمیم بین تعلیمات دو آیین در 

به عنوان مطلقیبر امرویگذاشتنصحهپرسید که آیا سکوت بودا را در پرتو توانمیرازآموزانه، این سوال را
ذاتوی نفی » بی خدایی«باشد، اگر چنین . از جانب وی دانستنشانه تصدیقیتوانمیرا»ده و نیامده یا ناشدهزاان«

آن مطلق بههر نسبتی نادیده گرفتن،روشمندای به گونهبلکه، که باالتر از صفت و نسبتهاست نخواهد بودمطلق

اگر . ورای تشخص استذاتبر ] یکدالنه [تمرکز همه جانبه از رویکه یافته،نادیده گرفتن خداوند تشخصــاست
موردش سکوت کرده مردود است، در آن بلعکس، کسی سکوت وی را منفی تعبیر کند که گویی هر چه وی در

ذاتی ــورای تشخصذاتتشخص یافته و، یعنی انکار خداونددل می کندخدایی مبصورت بی خدایی او را به ضد
.آن هیچ استو بیطلبدیافته میکه خداوند تشخص

یافته که هم نقش خالق و چیزی مانند خداوند تشخص:ستخداییبیموصوف بهار کرد که تعلیمات بوداتوان انکنمی
اما قائل شدن به اینکه تعلیمات بودا . هم وحی کننده و داوری کننده داشته باشد، در آیین بودا وجود ندارد

ــ چیزی که جایی در تعلیمات او یافت دادن نسبت انکار و رد صریح امر مطلق به بودا یعنی،ست» خداییضد«

١temporal
٢substantial
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همه و همه ،را که پیشتر آوردیم به عالوۀ بخشهایی از مجموعه پالیانههایی از سخنان بودا در اودفراز.نمیشود
اسنادی آشکارند بر این که بودای فرزانه در واقع اصل مطلق را قبول کرده و بر این امر مطلق به عنوان واقعیت 

ز واقعیت و بنابرین تصدیقی از آن در آیین مفهومی ا. ، صحه گذاشته استبگریزدای که آدمی باید به سوی آن غایی
. ]موجز باشد[نماید گونه»کمین«یافت توانمیبودا وجود دارد هرچندکه در مقایسه با تفصیلی که درکالم اسالمی

نسبت ضد خدایی به آیین بودا در آیین بودا حاضر است، روا داشتنمطلقهمین واقعیت که مفهومی و تصدیقی از 
. کندرا دشوارتر می

. با این امر مرتبط است٨١-٨٠هدر اودان» گریز«ربرد لغت کا. پیشتر از روانشناختی رازآموزانه سخن به میان آوردیم
.یادآور شویم که نیروانه چنانکه بودا توصیفش کرده، در قالب صحبت از یک فرار از بند به اطمینان عالی ست

پناه زادنیافتگی عالی ازبند
ی عالی ازبندپناه کهولت نیافتگ
پناه بیماری نیافتگی عالی ازبند
پناه مرگ نیافتگی عالی ازبند
 عالی ازبند] اندوهبی[پناه غم نیافتگی
 ٣٩[آلودگی نیافتگی عالی ازبندپناه[

درد ندیدن و آلودگی نپذیرفتن ــ ،ندیدن، مرگبیماری ندیدن،نیافتنکهولت ــنامرکِبواقعیتتشریح از غرض
به عبارت دیگر هّم وغم اولیه . درد وآلودگیدر معرض پیریست و مرگ وــاز آنچیزی است که مرکب استگریز

به سوی گریزبر نیازی ضروری برای شنبوده است بلکه تاکیدمطلقبودا توضیح و تشریح کالمی صفات و مناقب 

، که همان مطلقآن حقیقت پر از خوشییعنی گریز از توهم دردناک تقیید ـ مرکب ـ به دامن بوده است؛ مطلق
:آوایی دیگری با آیات قران مجید مانند آیات ذیل را به همراه دارداین برای ما احساس هم. نیروانه است

»...ال ِإَلْیِهَحتی ِإَذا ضاَقت َعَلیِهُم اَالْرض ِبَما َرُحَبت َو ضاَقت َعَلْیِهْم َأنُفسُهْم َو ظنُّوا َأن ال َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإ...«

تا وقتی که زمین با همه فراخی بر آنان تنگ شد، و از خویش به تنگ آمدند و بدانستند که از خدا جز به سوى ... «
.)١١٨سوره توبه آیه (» ....او پناهی نیست 

»...َفِفرُّوا ِإلی اللَِّه « 

.)٥١سوره ذاریات آیه (» ...پس به سوى خدا بگریزید«

است که و پناهن آیات آنچه که از اهمیتی برخوردار است نیاز مبرم برای گریز از گناه و رنج به تنها ملجااز دیدگاه ای
همین . کسی در پی کنجکاوی در ریزه کاریهای تعریف فاعل نجات نمی رود،به هنگام خطرــاست مطلقهمان 

همین فوریت است که پاسخی برای . وداستبمشخص کنننده چگونگی و زبان پیام فوریت است که تعیین بخش و 
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پرسند چرا بوداییان مسلمین می:کندگفتمان اسالمی ـ بودایی را پریشان میآورد، سوالی کهاین سوال فراهم می
رود؛ بسی فراترمیچیزی که خود بودا گفته استوجود خالق را منکرند؟ اوًال بگوییم که چنین انکاری گاهی از آن

ر بستری که در آن تعالیم بودا شکل گرفته را در نظر بگیریم، دلیل اینکه چرا وی سخن از خداوند خالق دومًا اینکه اگ
اوًال این واقیعت که بودا در مجموع از سخن گفتن در باب روندی که عناصر . آورد روشن تر خواهد شدبه میان نمی

بینیم پرهیز کرده، به منزله انکار وجود عینی د میآیند و ما آنها را در اطراف خودنیا گرد میمرکب از آن در این
بالغت «ت که سکوت بودا بخشی از به عبارتی شاید بتوان گف. ش نامید، نیست»خالق«توانمیکهمطلقُبعدی از 

استعارضمرکبست که بر دنیایتاکید دیالکتیک تعلیمات بودا بیشترمتوجه گریز وفرار از رنجی:اوست» رازگونه
ین ابرتاملیبجاست اینک.کندمیدنیای مرکبایندر بندرا آدمی ای کهشناسانهبه فهم روند کیهانتا توجه

راز گونه داشته باشیم » بالغت«

بودایی دیالکتیک

که پیام بودا در آن مقطعیمختص طبیعتطرز دیالکتیک یا فصاحتی که در آیین بودا هست بایستی با رجوع به 
:فرمایدچنانکه دیدیم قران می.ابالغ شده بررسی شود

»...َو َما َأْرسْلَنا ِمن رَّسوٍل ِإال ِبِلساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَن لهَُْم « 

.)٤سوره ابراهیم آیه (»...تبیین کندبراى آنانتا ،هیچ پیغمبرى را جز به زبان مردمش نفرستادیم«

بسیار متاثر این جو حاکم .فرهنگی و دینی آن روز هند دریافتمقطعرا بایستی به نحوی وسیعتر در م بودا لسان قو
واقعی به راه دستیابی موثر ودرانع وبزرگترین میکی از که آن زمان بودگ برهمایی قشری و مالنقطیاز فرهن

١ِرحضوگرایصورییک ُبعدی و مناقشاتدر میان جان مطلقتعالی .استبودهقدوم نفسمشغلهدر آن،رستگاری

در برابر مقید بودن نفس جان مطلقدیگر بودن قطعیفقود شده بود و بالنتیجه معناِیم،مقیدمطلق در جاِنجاِن
نامیرایی نفس با . غالب گردیده بود]به نحوی افراطی[ تشبیه بر تنزیهبه عبارت دیگر،.آدمی رنگ باخته بود

گرایان رستگاری را به یک فرافکنی شخصی مضحک در ازلیت تقلیل جاودانه.تباه گرفته شده بوداشمطلقجاودانگی 
گیرکه گریباناین یک خوش خیالیست کهگفتند ن میدر رد آ] معتقدان به عدم[دادند، از آن طرف پوچگرایان می

شودمستهلک میشان نفس با جسم ایقرائتبنابر؛یرش واقعیت تلخ معدوم شدن نیستندقادر به پذکهشدهکسانی
]٤٠[.و چیزی از آن بعد از مرگ نمی ماند

تصدیقمساله بر سر این نکته را برایمان روشن میکند که]٤١[راه میانهمکتب بخشی از یکی از متون چینی 
در این متن . بین آن دو است» راهی میانه«رد طرف دیگر نیست بلکه مساله جستجوی طیکطرف به قیمت 

١mmanancei
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جانی فقط دیدن آنکه. ، این راه میانه نتوان بودنسترتهیغیآنچهو ندیدن در همهدیدن تهیفقط «:خوانیممی
ناگارجونه تمایز اساسی بین دو مرتبه متفاوت ]٤٢[»این راه میانه ناتوان بودن،بدون دیدن جان،نیست در همه

متناقض و ًاگفتار ظاهرکندیتمایزی که ما را یاری مواقیعت و حقیقت متناسب با آن را چنین توصیف میکند که آن 
لیم بودایان بر دو اتعآموزش« :در باب حقیقت را رمز گشایی کنیمقعالواگونه بودا در باب نفس و فیدوکسرااپ

موجودثمره نهاییحقیقتی که در سخن ازی نسبت دارد وقراردادهای دنیایاحقیقتی که ب:حقیقت استوار است
توان میمشابهًاو شود در آن جای دادمیواقعیت نسبی فردی را که١حقایق قراردادیمرتبهدر ]٤٣[.»است
ذالک ترقی کامل ازمع.را از همین مرتبه دانسترنج، وابستگی، وهم ونشات گرفتن وابستهفرایند ی چونیدهافراین
در . تعلق دارد)٣َپَرمارتهه(حقیقت یا واقعیتی است که به ثمرۀ غایی،متناسب با آن)٢کهول(و عالمتوصیف مرتبۀ این

نفسراه مکاشفه ــنظر ازیک طقفمیسر است و پیش از آن یافتگیروشناییدر رویتشکه ــ مرتبۀ واقعیت غایی 
در ًاهرظاست که نفسییبه دنیاهر آنچه که متعلقاز همین دست است و گرددمیفهمشخصی خود چون توهمی 

.م او به تنهایی واقعیت استهآنچه پایدار است . آن موجود است

نفسی که هنوز ، شود، ساقطتوهم گرفتار آمدهج بودنش برای نفسی که در شود که رنج از رنذالک این موجب نمیمع
ای که رنج ما حیطها،رنج به اندازه کافی واقعی استبرای نفس . است) ٤روپهـ نامه(ورت صو نامنسبِیدر بند دنیای

تعلیماتی به هر دو ،)٦هتتاان(و ناواقعیت نفس)٥انیچه(دنیااپایدارین:ستعاریواقعیتًا از در آن موجود است، نهایت
درک فقط با نماید نه، تعلیماتی که راه پایان دادن به رنج را میدهندانجامد قوت بیشتری میهایی از رنج میکه به ر
. ه که در بطن تهیت استانتهیت، بلکه همچنین به برکت نیروسرشت

متون چگونه این مکتب فکری ریشه در قدیمیترینکردن آنکهمعلومدر جهتمفهوم راه میانه و حِثدر ادامه ب
:را در نظر بیاوریم٨ته سوته وموسوم به کچاَینگ٧ش کچاَینهی بودا و شاگردگفتگوالزم استبودایی دارد،

بدان ای کچاَینه که . این تفریط است،ای کچاَینه،»هیچ نیست«این، ای کچاَینه، افراط است، ،»همه هستند«اینکه «
]٤٤[».آموزدمیراه میانهرفته ترافارغ از افراط و تفریط، چنین

اشهر مؤلفهوخیزدلی بر میعدانی زنجیره انزا: است ادامه میابداین تعالیم با تبیین آنکه نادانی ریشۀ تمام رنجه
، شده، شخصیت جسمی، روانی، هوس، تماس، عاطفه، تمنا، تعلق،، شعورتمایل:آفریندمیغیرقابل گریزاییهثمر

١samvrti-satyam
٢loka
٣paramārtha
٤nāmarūpa
٥anicca
٦anattā
٧Kaccāyana
٨Kaccāyanagotta-Sutta
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آید؛ اما از انبوه رنج برمیۀچنین است که تود« .یاسدلمردگی و،رع، رنج، فرومایگیضطول، پیری، مرگ، اندوه، ت
انبوه ۀپایان تودلذاو «رسدمیآخر بهلیعره به هم پیوسته ل زنجیکو»آیدها میتمایلمحو و پایان نادانی، پایان

.]٤٥[»جرن

اگرکه در . گرددمیحاصل رهایی از رنج ، داناییبه لذاگرد؛شناخته می، یعنی رنج،ی در اینجا با ثمره غاییشدانان
مسالۀ خلقت و منبع و منشاء عالمیان به طریق شد، میخفههای بدلینسخهسیل با ستگاریرمسالۀ زمان بودا

همچون،شودمیاین نکته در ابیات زیر به نیکی مطرح . تا توصیفی سازندهابهی مرکز تراوشات ذهنی مخرب بودمش
که به کند، روشن می١»دستاویز ماهرانه« به عنوان را تمام مقصود و منظور دیالکتیک تعلیمات بودایی هسراجی ک

:شوندت رهایی رهنمون میرمردمان به ضرو] دستاویز ماهرانه[واسطه آن 

ی بر بالینش مردی را در نظر آور که تیری زهرآلود در پهلو دارد، بستگان و دوستان شفیق پزشک٢ای مالونکیه پوته
د قبل از ریاعتراض بگشاید و بگوید اجازه ندهم این تیر را بیرون آور آور که این مرد زبان بهحال در نظ. خوانندمی

ست، باال بلند است یا کوتاه یا میانه، و اینکه چگونه مردیآنکه مرا خبر دهید از نام و نشان آنکه مرا تیر زده است، 
بیرون نخواهید کشید قبل از آنکه مرا خبر دهید از کمانی رااین تیر. زرد، از فالن ده است یا فالن شهرتیره است یا

« تا یابدو سخن با تشریح تمام جزییات کمان ادامه می» ...کمانی بلند بود یا صلیبی اش جهید، آیاکه تیر از چله
]٤٦[».، اما پاسخ همه سواالتش را نخواهد یافتای مالونکیه پوته، آن مرد هالک خواهد شد! خوب

ای سواالتی که نتیجهگویی به که بودا از پاسخموجب گشتوهم و رنج جانبه بر لزوم غلبه بر نادانی، این تمرکز یک
آنچه که وی در موردش سکوت اختیار کرده، انکار نکرده . استورزیدهمیامتناع ،تر کردن نادانی نداشتهغامضجز

باب مذکر، اشتباه ( ی خالق ٣برهمار فرهنگ هندو در زمان بودا،دیزدیااتصفیا » خدایان«همچون تمام . است
که جاودانه نفس فردیپیوستگیاین.دیگر مفهومی بیش نبود.)داردمطلقبه باب خنثی که اشاره ،٤برهمهنشود با 

از آنجا بود که تعلیمات . شدبایستی شکسته می،، موجودات مقیید ملبس به جاودانگیو خدایانشدانگاشته می
ار آن در حقیقت انک»انکار نفس«. با تعلیمات ناپایداری در تمام مراتب انسانی و الهی همراه گردید» نفسداشتنن«

» خدایان«شد اگر که با این ایده که میوثررنده و مبیشتر ُبهاپیامتریِن قطعیاین ، واست که نفس عمرجاودان دارد
بود که » خدایان«نیز در زمره همینبرهماخدای خالق . شدنیز جاودان نیستند، همراه می) یا صفات و افعال الهی(

توجه به ۀبرهم زنندتوجه به خلقت. تذالک چون مقیدی در کنار سایر مقییدها قرار گرفمعبن انکار نشد، اگر چه از
واهدخسکوت اختیار کرده بود و میتربودا در این باره بیشآموزه ت است که علبه همین ؛شدجاودانگی تأویل می

بر آدمی عارض »خلق شده«به دنیای توجه مار را بر لوازمات رهایی از رنج معطوف کند؛ رنجی که در اثر تعلق خاطر
. گرددمی

١upāya-kauśala
٢Mālunkyaputta
٣Brahmā
٤Brahma
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متنی که پئشتر : شودمیبیانای که گفتیم در متنی بسیار تاثیرگذار در سنت بودایی مهایانه با صراحت خاصی نکته
ابتدا بجاست که در ). نام دارد٢که در چینی هواین١اوتمسکه سوتره(کتیبه گل آذین: ]٤٧[ایمنیز بدان اشاره کرده

:این ابیات شروع کنیماز

:نتواند کردآنهاایجادوکسزادگاهی نیست همه چیزها را،هیچ
جایی نیست که از آن زاده گردند

.آنها ممتاز از هم نباشند
چیزها را،زادگاهی نیست

زاده نگردند؛آنهاپس
زادنی نیست،کهچون

.یافتتواننیز نیانقراض
ها را زاد نیستچیزهمه

؛نیهمانقراضپس 
تواند کردراهاینآن که فهم

]٤٨[.رابودادیددخواه

بنابرین غیبت وــطبیعت اشیاءآغازیکه بیاناتی چنین دربارۀ بیاست این حقیقت بیانگر آوریم ابیاتی که بعدتر می
متوجه ذیلابیات .آفرینندهیا انکار وجود ،مستدلکالمی دارد تاموزانهآبیشتر نظر به آموزشی رازــیک آفریننده

آنچه . هیچگاه نبوده که نبوده باشدوواقعیتی همیشه حاضر استیافتگیروشناییدانایی یا هستند کهواقعیتاین 
ذهن را در شده» زاییده«و بعد و این ایده که وقتی نیز بوده که این حکمت نبوده باشدستییناادفقدان ستتوهمی

:داردجاودانگی دور نگه میواقعیتکند در حالیکه آن را از میمنکوبتوهم توالی زمانی

چیزی نیست که بودا نداند،
.ستشدنی انپس او درک

ه که از نداشتن داناییبودنگاههیچ
]٤٩[.دانایی زاده شده باشد

همین دانایی . یست، نیگانه باشدآن مطلق سرشتدانایی ناب که با ،دانایی که نیست باشد و ناگاه سرازهستی در آرد
اگر قابل :کندمیشدنینادرک را» آن بیداری یافته «را، یعنی مقام » آن«یا ــ گرداندمی» شدنینادرک «که بودا را 
:ن استآقرتعلیمهمین یادآور این . پیش روی سوژه شناساندهشد درای میبود، ابژه دانسته شدهدرک می

»ُیْدِرك اَالْبصَر َو ُهَو اللَِّطیف الخَِْبیُرال ُتْدِرکُه اَالْبصُر َو ُهَو «

.)١٠٣سوره انعام آیه (» او را درك نمی کند ولی او دیدگان را درك می کند و او لطیف و دانا است،دیدگان«

١Avatamsaka Sutra
٢Huayan
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یافتگی مقدور است و تواند بوسیله مفهوم کسب شود؛ آن فقط از طریق روشنایینمییشدنینادرک چنین دانش 
ورای کهآناه برای شهود ده است و هموارکردن رزو کلمات نفی ادعاهای فکر مفهوممقصود و منظور تمام مفاهیم 

ده و وجود بر آمهاکه از آن همۀ فکرنیکراهستی بیآنهاست ــشناختیهستیشالوده ، و خودوری ستصهر تفکر
.»گرددفقدان حکمت هرگز حکمت زاییده ناز« :نبود دانایی نامیدآنرا توان است؛ چنین دانایی زاده چیزی نبوده که ب

، است»زاییده شده«گرایانه به حریم آنچه که ، هر تعرض استداللمعلوم باشدبخش این حقیقت قوه رهاییآنکهبرای 
رفتن از بیراه ــ چیزی نیست مگرمرگ یابدممکن است زاییده شود ــ و بنابراین بایستیعلتو آنچه که به همان 

.یافتگیروشنایییعنی :الزمیگانه امر آن

که،ی آیین بودا١هدر چارچوب کلی اوپای–لق اخدایی ختصوراما. منتفی استیک آفرینندهعانکار قاطحثلذا ب
از لحظه حال به از شدت تمرکز بر آنچه که برای جستــدر آن تفوق داردلزوم گریز از مشروط به نامشروط

چراکه چنین جستی مستلزم نادیده گرفتن گذشته و آینده است، که عدم هستند و .کاهدجاودانگی الزم است، می
شود با نفی راحت آنکه بودایان زاییده یا این اندیشه در بیتی توصیف می. تنها این لحظه حاضر است که واقعی است

٢توماس کلری،در تفسیرش بر این.»ن آیند، و نه آنها خاموشی پذیرندبودایان نه به این جها« : اندمرگ یافته

ینده و گذشته آ، رویت آن راهبا مشاهده آنی . رسند بواسطه ذات الزمانیمییافتگیروشناییبودایان به «: نویسدمی
بسیاری از یابدکهمیی را در یافتگیروشناییهمان آدمی نابود میگردند ــ » قدیم«و » جدید«گردد، مستهلک می

ا مشاهده شخصی شمار اعصار آینده، بگردد در همان آنی که بودایان بیو همچنین بودا میبودایان در گذشته،
این نقل قول ]٥٠[».چون زمانی در کار نیست، آمدنی و رفتنی هم در کار نیست. الزمانِی گذشته و آینده و حال

:نیز هست٣سوترهچون تفسیری بر ابیات ذیل از اَوَتمَسکه

آینده کههمچون
،نشان از گذشته ندارد

چنانند همه چیزها
.عاری از هر نشانی

های زایش و میرش کههمچون نشان
،اندواقعیتعاری از 

چنانند همه چیزها
.درونیسرشتعاری از 

نیروانه را نتوان دریافت
اما چون درکالم آید دو نوع گردد،

١upāya
٢Thomas Cleary
٣Avatamsaka Sutra
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:چنانند همه چیزها
.شناخته شوند، مختلف گردندچون 

،چون شمردن الزم شد
.روش شمردن باید

:طبیعت آنها عدم است
.ندهای دانسته شدهپس پدیده

همچون روش شمردن،
نهایت؛از یک تا بی

ی ذاتی نیست،سرشتعدد را 
]٥١[.در اندیشه است تمایز آنها

روش «ــ شبیه مشغول شدن به » در آغاز بوده«آنچه یا مبدِع » آفریننده«بطریق اولی، هر صحبت از گذشته ــ و 
تواند آدمی نمیآنکه پایانی داشته باشد؛ با شمردنتواند به هر عدد واحدی دیگر بیافزاید بیآدمی می.است» شمردن

متحد کننده دور واقعیتها هستند، که از نماینده پدیده» اعداد«در اینجا . »اعداد طبیعی ذاتی ندارند«دریابد که 
تعالی بنیادی بر مرتبه طلبد، بلعکس،بودایی مییافتگیروشناییآنچه که منطق :اند، بنا بر این دیدگاهافتاده
مستلزم آن است که آدمی فرایند هستی یافتن را بکلی نادیده بگیرد، و این به هاست، که این بنوبه خودپدیده

.ردآواصطالح انکار خالق از همین سر برمی

***

درک مسلمین تواند بهبلکه می؛بخشدقوت مینامند الهی میوحیدیان نه تنها آنچه را که مسلمین تبی خدایی بودای
و . تمام نسبیات را نفی میکندز بنیادکمک کند تا نشان دهد که ذات خداوند او عمق ببخشدخداوند مطلقاز تعالی 

خداوند را . خود ماست)سوبژکتیو(ار به واسطه حجابهای ساختارهای ذهنیبه ناچذاتاینکه تمام مفاهیم ما از آن 
کرد اما هنوز قیاسی مشترک بین تمام این وصیفو اشاراتی که در وحی آمده تو کیفیاتیویر اشود با تصمی

سزاوار شناختن است خداى را چنانکه ؛ »َو َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه«.خداوند نیستراستینواقعیتتوصیفات و
ــبه میراث رسیده از وحی شکل گیردهایایدهحتی اگر با ــ هیچ مفهوم بشری). ٩١آیه انعامسوره(نشناختند

باشد، از مطلق ه جداگر امر نسبیکعدم وجود قیاسی مشترک باری یکسان انگاشته شود و برتواند با تعالی ذات نمی
.یدآفائق 

نگفتنین حقیقتآی به است، برای بوداییان به منزله اشارهفتیصداوند، که ورای هر نام و ز ذات خمفهوم مسلمین ا
منزه است خدا از آنچه «:یابیمبه کرات این عبارت را مین آدر قر.]٥٢[»دریابدشصدایی هنه کالمی و ن«است که

، یا نسبت باطل الوهیت غلط از خداوند استول اشاره به توصیفات ادر وهله ؛)یصفون سبحان الله اما (، »پندارندمی
وصف ناپذیر است، ورای ذات خداوند آشکارا : اما این عبارت همچنین اشاره به این اصل اساسی اسالم داردبه بتان؛

:قابل درک به نحوی بی حساب سبقت میگیرد»شیء«الهی که متجلی کننده آنند، در واقع از هراتصف
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»َلْیس َکِمْثِلِه شْیٌء«

.)١١شوری آیهسوره(»نیستهیچ چیزی مثل او«

گونه که بسیار از فهم یا حتی انسانایجابیین بیانیابنابرــستربوبیت ادر حالیکه قران مملو از توصیف افعال و صف
در های مهمی روزنه،احادیث پیامبرهم درن وآدر قرفاصله دارد ــ معذالک هم نیافته ز یک حقیقت تشخصن اایادوب

که مطلقا ورای همه مقوالت زبان و استدالل و فهم انسانی است از ، ذاتی گردددرک ذات خداوند گشوده میراستای
لذا فلسفه . اندشکل گرفته،وحی داده شده استدرالهی کهو صفاتلامعاتمام آنهایی که از روی توصیفات جمله 

ِ»اثبات«بخش ،در همین مضمون.شهادت اول مسلمین دیدِ»ینف«چون تفضیلی بر توانمیسلبی بودایی را
تمام مفاهیم باطل از واقعیت حذفد از عاست که بناپذیروصفنی اال الله، چون شهودی از حقیقت عی،شهادت اول

غایی خوداسالمی، عرفا آن را محتوای تحقق؛ در عرفان رودنفی نمیزیر باراست کهواقعیتآن این .آوردسر بر می
از ،شودرهنمون می، )الوهیت راستین/واقعیت(، ابقاء خود بقا، به)ت جعلیربوبی/واقعیت(کردن خود محوفنا، : نندادیم

.گر هر دو مؤلفۀ نفی و اثبات در شهادت اول مسلمین استعرفانی منعکسۀاینرو تجرب

و شهادت اول )هشونی(ُتهییت

ترین عبه رفیشبیهبسیار)نیروانه(» خاموشی«یا ) هشونی(» ُتهییت«شاید بشود این موضوع را مطرح کرد که آموزۀ 
در شهادت نفیبخش یامعنبربوداییان چون تفصیلی» اییخدبی«اگر . ماندمعنای نفی در شهادت اول مسلمین می

و تشخص متعلق به ذات ورایتوانمیرا )اال الله(ادت اولشهاثباِتبخشآنگاهگردد،قلمداد )ال اله(اول مسلمین 
حقیقت هاست کآن مطلقی چنین قائل میشود که در نهایت ییک بودا.دانستآیین بودادروندر غایی خداوند

است و » اییده نگشتهز«آن :اشاره کردتوانمی،، و لذا به کالمی سلبیتقییدینفی هر انزبهدارد و به آن فقط ب
در ه کنچهآیرهودر اینجا ما با ُبعد ج. استتهییییدتقوتییریغو هر نسبیتیاز چرا که ــ»تهی«و »نامرکب«

) نامرکب(]٥٣[»بسیط«تنها آن مطلق است که،از خودخالی ازهر چیزی غیر.گردیمروبرو می،آمدموعظه اودنه
.رداسالم دادین کلمه اخالص نقشی کلیدی در یکی است؛اخالصبنابرین با پاکی مطلق در »خودصانهلاخ«است و 
ما ] اخالص[پاکی خدای باید در پاکی . رت پاک شده، پدیدار میگرددثه به میزانی که فرد از لکه های کبست،اخالص

خودشًاو خالصًاتنها یگانگی خداوند تمام. شودمیاخالص منجر به گردد و این خود آن یگانه منعکس در دریافِت
است، »خودش«ًاخالص،بسیط استًاکه وی را مرکب گرداند؛ آنچه مطلقاست، بدون هیچ گردی از اغیار بر طبیعتش 

- ٨١در ابیات »نامرکب«از اصطالح مضمون اکیدًا برآمده این . ست؛ بناچار مطلقا یکیشجز خودنیستو هیچ چیز
.که پیشتر ذکر شد، استاودنه ٨٠

ای در عالم وجود حاصل ترکیب عناصر که هر شیست بدان معنایاین گوییم هر چیز دیگری مرکب است، وقتی می
، هر چیزی غیر از خداوند،نیزات اسالمیحالصطدر ا. نیستذاتی مانا در خودمختلف است و قائم بذات و صاحب 
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رت میثکورای خالصیگانگی . خودًاخالصست ویکیًااساسفقط خدواند است که . مختلف استعناصر ترکیبی از 
.رود

تجلی :یعنی(١مورتیهشونیهمان این. متجلی گشته است]سمبولیک[صور به طرز نمادین ۀآن یگانگی در مرتب
ن آنمادینُتهییت، ما توصیف آنچنان که هست، مقدور نیست مگر به ترکُتهییتتجلی.آیین بوداستدر )ُتهییت

است به نمادینای نام الله اشاره. یافتتوانمییی از خداوند را در نام مبارک الهی در اسالمتجلیچنین . مقدور است
یافتنی ندستخود ذاتدر تعالی ذاتی واقعیت پروردگارخواهیم دید کهشتر می پیک. آنچه ورای وهم و فهم است

معذالک تجلی همان واقعیت در مرتبه صورت . اذعان به تنزیه اوستایش اوعبارت است ازیک راه تمجید واصًال.ست
که بیانگر واقعیت در مرتبه تکلم و تفکر است، نیز تمجید میشود؛ لذا خداوند ــالهیءو دیگر اسماــ در نام الله 

کهــ چون ذات باری ــ گردد تمجید و ستایش می

»سْبَحَن اللَِّه َعمَّا َیِصُفوَن«

؛)١٥٩سوره صافات آیه (»منزه است خداوند از هر آنچه در وصفش گویند«

:گرددما نام وی نیز ستایش میا

»سبِّح اسَم َربِّك اَالْعلی« 

.)١سوره اعلی آیه (»به پاکی بستایگار بلند مرتبه خود را نام پرورد«

عنوانبا(های بعدیبخشیکی از در . »ُتهییتتجلی «گردد با میمترادفن نامی که ورای تکلم و تفکر است آپس 
.گفتنام سخن خواهیم مدد ذکر ایندر باب حصول رستگاری به ) »یاد خدا«

تعالی فروغ 

چون یک یادآوری برایاین. چون حامی دیگری برای پیام تعالی الهی مسلمین دانستتوانمینظرگاه آیین بودا را
خورشیدی که ،باشندمیخورشید الهی ساترکه زده ز وجود حجابهای مفهومگاهی اآبه استلزامنسبت است مسلمین 

ر بسیار این نکته در این حدیث پیامب. کندنظر کند را کور میگستاخانه در او که گرامفهوم»چشم«شدت نورش 
:دقیق توضیح داده شده است

.»من ادرکهکشفها ال حرقت سبحات وجههو ظلمه و انه لوان لله سبعین حجابًا من النور«

١Shunyamurti
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ها برگیرد شکوه رخساره او دیدگان هر بیننده را و چون پردههفتاد هزار پرده از نور و ظلمت استی راخدا«
]٥٤[».بسوزاند

:نیافتنی بودن ذات باری اشاره دارددستات ذای به قران نیز به طریق مشابه

»... َو ُیَحذُِّرکُم اللَُّه َنْفسُه... «

.)یابیمنیز می٣٠همین کلمات را در آیه ؛٢٨عمران آیه سوره آل(»...شما را از خود زنهار می دهدوندخداو ... « 

، و قران شناس بزرگمحدثچنان که راغب اصفهانی، . در ذات خداوندهالهی تفکر کند اما نءتواند در اسماآدمی می
از اینروست این. ، ممکن استپذیردمفهوم تواندصورِتتفکر فقط در آنچه که «گویدمیفکردر توضیح مفهوم قرآنی 

چرا که خداوند باال و ورای هر امکان توصیفی یشه کنید ولی نه در ذات او، ددر صفات خداوند ان« حدیث پیامبر اکرم
]٥٥[».ستشکلیدر هر 

، در همۀ »همه چیزها«تواند در هر کس می]٥٦[:موجود استبر و منظور آنحدیث پیامز اینهای مختلفی اروایت
این در کالم اسالمی،.یستبدان راه نکه هیچ قوه افهامی را،تعالییالهی تفکر کند ولی نه در ذات بار» صفات«

تواند حقیقت غایی یآنچه که در ادراک بگنجد، نم. ورای ادراک استحقیقت غاییآن حدیث بدان معناست که 
بطن شهادت اول مسلمین، گونه درو درک این تمایز میان مدرک و المدرک به طرزی پارادوکسکشفقابلیت . باشد

واقعیتباید هوشیار بود که درک اولیه ما از .، نهفته است)تئولوژی(و نه صرفًا کالمی آندر معنای متافیزیکی
یک سلسله اندوختندرک ورودی است به یک حلقۀ رمز و راز معنوی، و نه صرفًاآغاز راه است و نه پایان؛ اینیگانه،

ناپذیر، که اندیشه آدمی شاید بتواند فقط آن وصفبخش است به سویاستحالهرکت یک حتراوشات ذهنی؛ این ورود 
از تمام انحاء ممکن تعالی مطلق ذات پروردگار یعنی این باور که او برتر هدیدگاه اسالم دربار. ای از آن را دریابدسایه

انگارانه از کردن مفهومی محسوس و سادهبنایی برای ادراک صوری است، خود حاکی از آن است که در اسالم زمینه
می و حتی در کالم ک اسالکه در صدر متافیزیدریابندکند تا خداوند وجود ندارد؛ برای بوداییان نیز این کمک می

صورتـآواست، یعنی با شونیه، که ورای نامهییت بوداییان هم، کاربردی از شهادت اول هست که عمیقًا با ُتاسالمی
القول متفقدر این بیاِن شهادتیین بتوانندآهر دو رسدمیبه نظر . و به همان واسطه برتر از فهم است)روپهنامه(

.درک، هستیست، فقط ذات غیرقابِلقابل درک، نصورِت: باشند

الصمد و دهرمه 

یادآور تمایزیست که بوداییان بین یگانگِی ] در اسالم[تمایز اسالمی میان یگانگی ذات الهی و کثرت در آفرینش 
ز عالوه بر توصیفی ایجابی ا: یابداین تشابه معنوی در تعبیر واژه الصمد قوت بیشتری می. کثر مرکب قائلندتنامرکب و 

جویند، اشاراتی سلبی نیز از خداوند، خداوند به عنوان کسی که قائم به ذات است و جاوید است و آنکه همه او را می
کند این باور آنچه که فورًا به ذهن خطور می. شودنیز یافت می]٥٧[)اجوف(» میان تهی نیستخالی یاآنکه«مانند 
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قائم به ذات «اند، تهی از ها تهیاست و بقیه دهرمه» سرشار«تنهایی ود به ست که دهرمه، آنچنان که هست، خییبودا
های » دهرمه«از همه » تهی بودن«های معروف در میان مکاتب مختلف مهایانه، همین در واقع یکی از گزاره. »١بودن

]٥٨[».ندخصند، بدون تشند، فاقد نفسها، آنها عاری از مشخصه زندگانخالی از خودند تمام دهرمه«خاص است؛ 

چنینیآنچنان که هست،هدهرمچنینی است در حالیکه از قدحاکی از تهی بودنی فا» دهرمه«به عبارت دیگر واژه 
چیزی در .های دیگر استوجودشان بکلی بسته به وجود دهرمه،های مقید قائم به ذات نیستنددهرمه. مطلق است

و ندلکه هر کدام مستقعناصری نتهایی از عناصر دیگر آزاد باشد، اوابستگی به سلسلۀ بیقید این عالم نیست که از 
و تهی »خالیتو«دهرمه. از خود استسرشارتنها اوست که؛چنان که هستدهرمهدر عین حال کامال وابسته به 

ُپر شوند،به آن پناه میجویند تا با هستی» تهی«بلکه بلعکس همچون الصمد، همان است که همه اشیاِء ]٥٩[نیست
که با مقییدِءشییت یا کیفیت تعریف شدۀ وصخصشود؛ وی هرگز ساقط نمیمطلق بودنیی که هرگز ازهستی

. گرددنمیاست، حتی وقتی که از وجود برخوردارهر خوردهودن به طرزی مهلک ُمناپایداری و غیر واقعی ب

این ذات، چه آوردن دربه تصور ذات غایی یا چنینی ذاتی همه چیزهاست، اما برای اجتناب از ،دهرمهدر آیین بودا 

ن مفهومی که چنین و چناودر خودیچنینفرق .گرددمیصفوُتهییتخود باچنینیاندیشه، در زبان و چه در 
فقدان .داشتن مفهومی از آنبای یافتگاییافتراق تجربه روشنهمان اندازه زیاد است که به ،از آن ممکن است داشت

مد نظر قرار از آنها داشت، همواره توانمیچنینی و مفاهیمی که/ُتهییت/دهرمهبیناساسی یک قیاس مشترک
.گرفته است

سرشارِیخودنفسه، اوفی.فکر و زبان بشریاین دنیا و تمایالت محصور کنندۀیلباطاازست»تهی«آن ُتهییت پس
توان دید کهبنابراین می. تهی استکههایش برای فکر،تمام انحصار آوریو دنیاست این،الواقعفیانتهاست، بی

بر تعالی یدیالکتیکتاکید : ی از آنوصیفات ایجابتا تنیست دهرمهواقعیتمشعر بربیشتر ُتهییتازتعریف سلبی 

ییتهُتدر باب که مقصود از گفتگو رسدمیبه نظر . مثبت یا منفی حقیقت آنهایاست در برابر تخصیصدهرمه
گویی که .لسله مقدماتسازی برای جذب رمز و راز است تا تولید استنتاجات منطقی از یک سآمادهدر راستای بیشتر 

در دهرمهدر خور توصیفیدست یافتن بهشود تا ناممکن بودنفراخوانده میمنطقوقشهودی فازآدمی به دمی
همین .او بارز گرددخواه در مفهوم خواه در لسان، بر،باشدمنفی/قطبیت مثبتنهوگنی بر هراصطالحاتی که مبت

آن دهرمه بدل کند، تنها راه فهم » فهم«وسیلهشود تا آن را به تنها شهود است که موجب اعتالی پذیرندگی می
الزمه چنین تحققی فراتر رفتن . نهدهرمه عبارت است از تحقق آن به معنای حقیقی کلمه، هم روحانی و هم رازآموزا

چنان که بعدتر خواهیم دید، چنین راهبردی به مساله تحقق . گر و تمام قوای نسبی متصل با آن استاز خود تجربه
.آوایی ستعمیقًا با سنت رازآموزابه اسالم در هم

١svabhāva
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، و همین ]٦٠[آنهاست» چنینی«ُتهییت اشیاء بنیان شود کهچنین استنباط میمتون بوداییاز بعضی
که رسدمیر ظبه ن.کندینی آن دهرمه متصل میاشیاء را به چنبر اساس قیاسی وارون،،چنینی است که/ُتهییت
ی نفی ویژگآنکهمگر بعد ازدسترسی نیستچنینیبهرا »اشیاء«اما این ،چنینی حقیقی همه اشیاء است،دهرمه

ست ا) ١پَرتیتی َاَسموتپاده(زنجیره عّلیبهخاسته از وابستگیگوناگونی است که برصالحاز مکبکه مردکننخودشان
، و این ستتهی بودن از ُتهییت استلزمبنابرین، در اصطالحات روحانی، نفی این ُتهییت م. که همه تهی هستند–

. است)تتاگته(رفته چنینآنچنینیتنها ابزار تحقق ،یموهمففوقبه نحوی ،نفی اندر نفی

» تهی«این دنیا، به نظر ظاهری » چنینی«اما از نظرگاه؛مطلق استسرشاریلذا آن دهرمه در چنینی خود، 
اطالقبنابرین. ستکرانخالی از ُتهییت، سرشاری بیلذاهای توهمی اشیاء عاری است،از همه چنینیی؛ ورسدمی

همه مطلق است، بلکه گویی ُتهییتسرشاری نه تنها مستلزم ُتهییتی است کهبر آن حقیقت مطلق »دهرمه«لغت 
یکی پس به موجب همین برهان است که. بخشدو بدین ترتیب به آنان واقعیت میکند ُپر میهم های دیگر را دهرمه

مقیید ابتدا از .»نه سمسارهسمساره نیروانه است و نیروا«:یابیماین عبارت میدریی راماهیانههایبیانترین قاطعاز
توانمیکهــ ر میگردد، واقعیت یگانۀ نیروانهشود و سپس ازواقعیتی مجدد برخوردااندازش کنده میوجود جدایی

شاید بشود گفت اول نفی، ،اسالمیالحات صطدر ا. عالی دانست]نامرکب[بسیطواقعیتآنرا چون مرتبه مسعود 
از شهادت بیانیترجمه کنیم و با آن »ذات«را به »دهرمه«»اگر کلمه. الحقیقهاال /اللهسپس اثبات اال حقیقه،ال/الاله

ــ اذعان به یگانگی از توحیددر این مرتبه. الذات/دهرمهآنذات اال/ ال دهرمه: اول استخراج کنیم، ماحصل این است
.استآشکار و روشنمفهومی همگرایِیچنین ــ

سرشت«بوداداتو اشاره به ؛»٢وداداتوبودایی نیست اال ب«: بگوییمیمتوانمیبرای خود بودابا به کارگیری این عبارت
این ، باگردداین حضور تشبیهی بودا برتر از شخص بودا می. به حکم تشبیه حاضر استدارد که در همه اشیاء» بودا

» زهدان«وی آن لغنی عربه که متتاَگبا و همچنین ، مرز استهم) سرشت دهرمه(داتو واقعیت که بوداداتو با دهرمه
مفهومی آزاد هاینظرمو هاقید دانشاز. نشیبینهوی باشدفرازدر تتاگربه، نه « :]٦١[تتاگته، چنین رفته، است

]٦٢[»...گیردفرا میده جهت را تمام واستبکلی کاملآن نیز غایت است، دهرماداتو کهسرشتچون هم. است

وجه ربانی 

و ٢٦ت ابنابر آی. همه جا حاضر و الیزال حقیقت ربانیسرشتبرای خداوند همسان است با » وجه«در قرآن کلمه 
. خداوند»وجه«مگر استشوندهنیافدر عالم وجود استچههر، کردیمکه پیشتر نیز بدان اشارهسوره الرحمن٢٧

کهخوانیمدر جایی دیگر از قرآن می

١pratītyasamutpāda
٢Buddhadhātu
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»...ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه ِإنَّ اللََّهَفَأْیَنَما ... «

؛)١١٥سوره بقره آیه (»...به هر طرف که روی کنی، وجه خدا آنجاست... «

:بخشدعمق میبه تناظر آن با مفهوم دهرمه»وجه«راز این ، سوره قصص٨٨آیهدر

»کلُّ شْیٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَهُه«

.»وجهشمگر پذیر استهمه چیز هالک«

نیزدارد که در آنصورت معنی آیه چنین » آن«معنای» ه«نی خدا؛ اما ضمیر عربی متعلق به اوست، یع» وجه«این 
عالم قرانقدر اسالم، امام محمد غزالی در . ــ یعنی وجه آن چیزآنمگر وجهپذیر استهمه چیز هالک: گرددمی

خواهد شد، بلکه غیر در وقتی از اوقات نابوداو این نه بدان معنی است که هر چیز جز از « : تعبیر این آیه چنین گوید
و . میگوییم هر چیز جز او را چون ذاتًا اعتبار کنیم عدم محض است. ازًال و ابدًا نابودشدنی هستند) حق تعالی(او 

ه بالذات بلکه به اعتبار ذات موجد چون از جهت سریان هستی از ذات اول حق به آن، اعتبار کنیم، موجودی است ن
گوییم که هر چیز دو وجه دارد، رویی توضیحًا می.تعالی استاللهوجود واقعی فقط ذات خدای وجه. خود، وجود است

پس هر موجودی به اعتبار جهت نفسانی خود معدوم و به اعتبار وجه الهی دارای . به خویش و رویی به پروردگار
پس هر چیز جز ذات او که ازلی و . پس موجودی وجود ندارد.جز خدای تعالی و وجه او هیچبنابر این . هستی است

]٦٣[».ابدی است، فانی خواهد بود

: گرددتر میبه مدد این تفسیر منظور این آیه روشن

»...ُهَو اَالوَُّل َو اَالِخُر َو الظِهُر َو اْلَباِطُن«

).٣سوره حدید آیه (»...استباطنخر و ظاهر و آاول واو«

در همه جا حاضر بی آنکه فرار از او ،تشبیهاعتبارو هم به ،لذا یگانگی خداوند هم متعال است بی هیچ قید و شرطی
واقعیتاوالظاهراعتباربهبلکه،همه موجودات حاضر استدر الباطناعتباربه یت الهی نه فقطعواق. مقدور باشد

طرف که روی کنیم خود را به هراست کهبه موجب همین.پدیده تجربی نیز هستهر » ذات«یا » وجه«،راستین
ی ایین بودآیالهی با آن ظرافت دیدگاه حقیقتدر دیدگاه یگانگی نظراین حدت .یابیممیاو » وجه«روی روی در 

بکوش «٦٤خوانیممی١رپادر کالم شاعر مقدس تبتی، میال: خوردمیپیوند،مهایانه در توصیف اتحاد نیروانه و سمساره
سمساره یا نسبیت چیزی ]٦٥[.»دوّیت باشدُکنه این دیدگاه در نه...تا دریابی که نیروانه و سمساره نه دو باشند

ای سخن گفتن از آن یگانهاست از عبارتبه بیرون و درون نیزهمانسان :نیروانهیئه مرنیست مگر دنیای بیرون، وج
) تَیمَسمورتی ـ َس(»ادیواقعیت قرارد«ه دیدگاه رجوناگفقط به واسطه آنچه ن. تاسُبعدکه خود ورای این دو
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َپَرم (»ثمره غایی«ک از دیدگاه عذالم.یز دادیتمی،مکانی یازمان، در بین ابعاد مختلفتوانمیخواند است کهمی
بدینسان فارغ از قید کجایی، چه در ، وو جامع تمام ابعاد مکانی و زمانیاست کراندی و بیابلی و زا،مطلق،)ارتهه

هر آنچه هستی دارد،دریاز وجه خداوند، حضور و» گریز ناپذیری «نی از آن مفهوم قرای. زمان و چه در مکان
:آوریممیرپامیالنقل قول دیگری از. حضور بودا در تمام باشندگان استین بودا همان ایدهآیانعکاسش در 

ت ساریست در تمام موجادازهدان بودا
.ازاینرو همه بودا هستند

اند؛اما ایشان به حجاب زمان آلوده
چون از آلودگی پالوده گردند

]٦٦[.آنگاه بودا خواهند گشت

گردد که آدمی دریابد که عصاره آگاهیش ــ کند که دیدار آن هنگامی میسر میی یاد می»وجه«رپا نیز از میال
در اصطالحات قرآنی، وجه خداوند در تمام موجودات . موجودات یکسان استــ با جوهرۀ همه شواقعیتش یا »وجه«

.شان از آن خودشان نیست بلکه به خداوند متعلق است» وجه«پیداست؛ موجوداتی که بود راستینشان، یا 

با درک آنکه اشکال همگی خودآگاهی ند
.ام، آن اندیشه راستین درونبه نظاره رخسار محبوبم نشسته

م که هیچ باشندۀ صاحب حواسی در تمام سه عالمپس دریافت
]٦٧[.مهینبودنآناز آغوش این نتواند که گریزد

یگانه دانست؛ هر وجه دهرمهگر بر اثبات چنینیدرآمدی نفیها را شاید بشود چون پیشهمۀ دهرمه» ُتهیت«حال 
وقتی ذات «: تاملی بر تفسیر امام غزالی در این رابطه حائز اهمیت خاصی است.شامل استوجه ربانی را آنجزوی 

همین که کلمه ذات را . »به صرف ذات خودش در نظر آوریم، آن چیزی نباشد جز نیستی محضرااوای غیر از شی
خود آموزه . ردیمگجایگزین کنیم، با عبارتی همانند عبارات بودایی روبرو می» ُتهیت«و نیستی را با » دهرمه«با 

چنانکه قطعه ،شودمیها به نوبه خود ما را به اصل توحید اسالمی رهنمون دن همه دهرمهُتهیت یا عاری از واقعیت بو
:بیان کننده آن است١یر از َسَتساَهسریکه ز

در حین . ساسنداها بیبه بعد، بوداسف باید به خود بیاموزاند که تمام دهرمهیافتگیروشناییاز همان بارقۀ اول «
، اساس هست؛ هستدوگانگی جایی که .... ]٦٨[ممارست در کسب شش کمال، نبایستی چیزی را اساس قرار دهد

آنجا که چشم : شوند؟ بوداثنویت چگونه واقع میثنویت و عدم: سوبهوتی. ، اساسی نیستهستنادوگانگیآنجا که 
و است یافتگیروشناییها، آنجا که آنجا که ذهن است و دهرمه] الخ تا[است و اشکال، گوش است و اصوات 

آنجا که ذهن نیست ] الخ تا[آنجا که چشم نیست و اشکال، گوش نیست و اصوات .ست، آنجا دوگانگییافتهروشنایی
]٦٩[».ستنادوگانگی ، آنجا یافتهروشناییو نه استیافتگیروشناییها، آنجا که نه و دهرمه
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علت آن این است که از . مشمول استنیز در دایره دوگانگی» یافتهروشنایی«شاید در نظر اول غریب بنماید که حتی 
ردی به همین که سخن از آگاهی ف.آگاهی ناب وجود ندارد؛یافتگی محض، چیزی غیر از آن کیفیتدیدگاه روشنایی

این دقیقًا . آن که آگاه است و آن چیزی که محتوای آگاهی اوست: آیدنیز به میان میمیان آید، ناگزیر پای دوگانگی
.دهدهمان چیزی است که آموزۀ فنا در اسالم تعلیم می

گانگیدوافنا و ن

یافته، یا طی تمییز یک ثنویت خفی در آگاهی کسی که روشناییلی که پیشتر آمد،در فرازهایی از سخنان امام غزا
اند را وی مقام حکمایی که به سر منزل فنا نایل شده.گرددیف میصتوحکند، به وضویافتگی میطریق روشنایی

:کندچنین توصیف و ارزیابی می

سبحانی ما اعظم «گفته و دیگری » لحقاانا«یکی از آنان تاآنجا که. و در حالت سکر افتند و عقل از دست بنهند... «
. گویند» فنای فنا«و بلکه » فنا«این حالت هرگاه بر عارف چیره شود نسبت به صاحب حالت آن را ... ]٧٠[»شأنی

زیرا اگر . عارف در این حال نه خود و نه عدم احساس به خود را، هیچ درنیابد. زیرا فنای از خود و فنای خود است
و به » اتحاد«این حالت را نسبت به صاحب حال به زبان مجاز . احساسی به خود را دریابد، خود را دریافته استبی

]٧١[».گویند» توحید«زبان حقیقت 

را ، الخ ــنیروانهیا چنینییا دهرمهیکی دانستن بودا با تمام مواردو همچنینــگونه بوداسخنان پارادوکس
، ایی دانست که اکیدًا بر خاموشی مبتنی استاز توحیدی که هم رازآموزانه است و هم ریشهچون توصیفی شود می

اگر آموزه بودایی در پرتو افتراق زبان بشری ــ . در لغت چون خاموش گردانیدن یا فرو نشاندن آتش استنیروانه، که 
یابیم که بسیاری از ست، مطالعه گردد، در مییافتگیاییروشنماحصلکهواقعیتیوو مفاهیم مندرج در آن ــ

نافی محدودیتهای یک وبه واسطه آنچه که ویرانگر تمام افکار ندهایی بر سطح فکرهای غامض چون سایهپارادوکس
آنچه که ذهن به .نجامدادهنده مینهایتی رهاییکننده به اثبات بینفی این محدودیتهای مختص: آگاهی خاص است

فکر بایستی بر بودن در بگشاید، به بیانی دیگر . حلیل دریابد، حقیقت غایی نیست، پس بایستی ترک گرددتفکیک و ت
، گشودن در است بر مقام باشنده ١در نقل قول از سوتره اَوَتَمسکه،»صغری کبری چیدن ذهن«هدف از 
.یافتهروشنایی

بهات در حق،فارغ شدن از ش
ختم صغری کبری چیدن در ذهن،

:گرتولید ذهنی تفکیکتوقف 
]٧٢[.یافتگیاین است بیداری به روشنایی

١Avatamsaka Sutra
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فکری و بیهودگی به معنای رایج آنها بسیار دور است در این سوتره از از بی» گریتفکیک«غیاب این حقیقت که 
ی»فکربی«یافتگی، کلمه ، یعنی مقام نهایی روشنایی٢در اشاره به کمال تاِم پرجنا]٧٣[.گرددمنتقل می١نینگهویی

:در واقع به کار رفته است

فکری یعنی دیدن و دانستن تمام فکری چیست؟ بیبی. است» فکربی«کسب رستگاری یعنی کسب مقام پرجنا، که «
اما خودداری ... جا نماندد، اینک هیچگیرفراراهمه جا به کار بستنش آنگاه که. یی فارغ از دلبستگیها با اندیشهدهرمه

]٧٤[».و این دیدگاهی نارواست،دهرمه شدناسیر تمام افکار، یعنی به جهت سرکوب از تفکر در چیزی، 

***

. چنانکه در مقدمه نیز آمد، مقایسه تعلیمات بودا با عقاید اسالمی، چنانکه گویی در یک مرتبه هستند، صحیح نیست
اما چنین معرفتی، . ا آیین بودا ثمربخش خواهد بود، معرفت و حکمت روحآنی در اسالم استاش بآنچه که مقایسه

اند، تا جایی که در هماهنگی تمام عیار با قرآن و سنت پیامبر است، این که مراجعی چون غزالی از آن سخن گفته
ایی مشترک و متعال بین اسالم هشود یافت ما را در یافتن زمینهمایی که بین سنت روحانی اسالم و آیین بودا می

.کندــ نه فقط از ُبعد متافیزیکی آن ــ و آیین بودا آنچنان که هست، یاری میکما هو

یافتگان روشناییبقای

سوتره «سوترۀ بسیار نافذی در سنت مهایانه یعنیدر نقل قولی از: »یافتگانروشنایی«ایده انکار وجود بازگردیم به
راستینشان قائم به ذات خودشان واقعیتیافتگان تصریح شده است؛ اگرچه که وجود روشناییبینیم می» الماس

.خوانده شده بود) َاَسَمسکرته(پاک است که در مطلع این فصل، در اودنا، نامرکب مطلقآنبه لکه بستهنیست ب

ن، نه دهرمه توان گفتنش آن نتوااین دهرمه که تتاگته آن را کامًال شناخت و آشکار کرد ـ درک آن نتوان، سخن از«
]٧٥[».٣و چرا؟ چون آن مطلق رفیعتر از مقدسین است،دهرمهو نه نا

یابد از واقعیت الهی آنکه بعد از تجربۀ فنا حیاتش ادامه می: توان از مفهوم بقا در صوفیه یاری جستدر اینجا نیز می
ی این تعلیم مدیون این آیه قرآن است که پیشتر ذکر ارتدکس. یابد، و نه از وجود خودشبرخوردار است که بقا می

.)٢٧و ٢٦آیات ٥٥سوره (است صاحب جالل و شوکت وجه پروردگارت ماندنچه باقیآند وهمه چیزها فانی: کردیم
، نیست؛ خداستاز غیر که چه آنیابد که هر عارفی که فنا را تجربه کرده است به واسطه همین تجربه به تحقیق درمی

عارف در مرگ وجود توهمی خویش، فقط . هستند اگر چه به ظاهر استقامت ورزند» گذرا«نی همۀ چیزهایی که یع
ذات /گردد، چه اینکه وجهیابد؛ و به همین است که فرد خودش باقی میخداوند را در خود باقی می» وجه«وفقط 

١Hui-neng
٢prajnā
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ذات او که /م هیچ نیست مگر خداوند و وجهچنانکه پیشتر دیدی: براستی از آن خودش نیست بلکه از آن خدایش است
.تابداز میان همه چیزها می

ل است را شناخته و از طرف دیگر قای» رمهده«گوید تحت همین پرتو این امکان هست که دید چرا بودا از طرفی می
که ییتا جا: »نادهرمهنه دهرمه است و نه «توان به چنگ آورد یا از او سخن گفت و آنکه آن در واقع بر آنکه آنرا نمی

ی به فردوجودو تا آنجا کهاستشود برخاسته از منظر فردیتمام چنین ویژگیهایی که به آن مطلق نسبت داده می
شود بناچار سرشتی توهمی خواهند خودی خود اکیدًا توهمی است، چنین ویژگیهایی که به آن مطلق نسبت داده می

در سوتره الماس به . خواهند بود برای توصیف آن توصیف ناپذیر)ُاپایه(» تترفند موق«داشت، یا در بهترین حالت 
: اقعیت است و نه ناواقعیتوخوریم که آنچه بودا گفته نه این پارادوکس برمی

ای ... ست که بیانگر حقیقت است، بیانگر آنچه بنیادین است، بیانگر آنچه غایت استای سوبهوتی، تتاگته کسی«
]٧٦[».ناواقعیتاست و نه واقعیتگشته نه حقیقت که تتاگته بدان نایلسوبهوتی، آن 

که بتوان انرا با بیان دو قطبیتی واقعیت و ناواقعیت تعریف کرد، حقیقت نهایی نتواند بودن؛ حقیقت » حقیقتی«
یسته اآنچه که ش.ای بتواند استوارگرددای است که بر چنین مفاهیم دوگانهراستین آن چیزی است که فراتر از مرتبه

ش »چنینی«: واقعیت است، یک حقیقت نیست، چراکه نفس حقیقتش باید مطلقًا با واقعیت یکسان باشدصفت 
.دانست مگر از راه خودش» حقیقت«یا » واقعیت«توان آنرا بایستی تمام حقیقت و واقعیتش باشد و نمی

خودش قابل فهم است را چنینیواسطه خودش و که فقط بهآن مطلقدر گفتگوی زیر با سوبهوتی، بودا پارادوکس 
:کندمنتقل می

چنینی برقابل فهم نیست، پس چیست آن دهرمه که ی، اگر خارج از چنینی، دهرمه دیگراستادای « : سوبهوتی
»دهد؟میاین دهرمه را نشان آنچه که، یاشناسدمیرا تامیافتگیروشناییآنچه که، یا استوار است

قابل چنینیاول آنکه خود . باشداستوارچنینیکه بر، دهرمه دیگری قابل فهم نیستچنینیخارج از « : بودا
کسی و در مقطع دهرمهداندرا نتامفتگی ایروشنایی،چنینی.آن استوار استدرنچه که چه رسد آتا درک نیست،

نمایشگر دهرمه چنینی. آینده و یا اکنون بشناسددریافتگی تام را شناخته باشد یارا نتوان یافت که روشنایی
]٧٧[».آن گرددنیست، و در مقطع دهرمه کسی نتوان یافت که قادر به نمایش

چرا که چنین نشان دادنی، مستلزم مفاهیمی در غالب دهد» نشان«هیچکس حتی خود بودا قادر نیست آن مطلق را 
به همین خاطر، بودا تاکید دارد که بایستی از. چنین مفاهیم استتمام ورایچنینی/مطلقزبان است، حال آنکه 

و بنابرین منبع یا جوهر یا ریشه، » پوشاندمی«فکر، بواسطه سرشت خود، :خالصی یافتی »١های فکرسرپوش«
، دانایی راستین حاصل آگاهی گرددالیه وقتی که فکر چون حجابی شفاف بر فقط. کندآگاهی خود را تیره می

١acitta-āvaranah
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قایل شدن به . چون فکر شفاف گردد در آنصورت فاکر به نوعی در برابر منبع یا هدف تفکر فانی شده است. رددگمی
شده »شناخته«این پارادوکس که آن دهرمه برای بودا هم یعنی انکار واقعیت یگانه سرشت مطلق آگاهی ــ» فاکر«

.نیافتنیی ست و هم دستیافتنبرخاسته از هم اینجاست؛ وصالش هم دستاست و هم ناشناس

های با تمسک به کمال دانایی بدون سرپوشنادستیافتن خویش است که بوداسفدر حالتپوتره،پس ای ساری«
]٧٨[».یابدمیسرانجام مقام نیروانه را درتا... رودمیفکر

، »سرپوش فکر«الحاتی چون دهد نه در اصطای به دست میامام غزالی عبارتبندی مشابه. گردیم به امام غزالیبازمی
گردد و این معارف به نوبه خود کسب باالتریِن معارف دینی فقط از راه مکاشفه میسر می» فردیقوای«اما با اشاره به 

:فنا پیش نیاز اساسی این مکاشفه است چرا که. مبتنی بر فنای آگاهی فرد است

ی به دنیای محسوسات که مجمع توهمات و خطایاست لمی،است و هوی و هوسهای آنارضآنچه بر نفس عتمام «
حواس و قوه خیال که دل را بدین دنیا نگاه که قوای آحقیقت تام به هنگام مرگ هویدا گردد . آوردبه وجود می
کنند؛ و قوه همگی آرام گیرند و دل را مشغول نفنا به مقامی اشاره دارد که حواس...دارند از کار افتندمشغول می

]٧٩[». دورنیاتشتت کن باشد و خیال سا

:توان تفسیری عرفانی بر این آیه قران دانستاین را می

للَِّه َو َرسوِلِه ُثمَّ َو َمن یَهاِجْر فی سِبیِل اللَِّه یِجْد فی اَالْرِض ُمَرَغمًا َکِثیرًا َو سَعًة َو َمن یْخُرْج ِمن َبْیِتِه ُمَهاِجرًا ِإلی ا«
»ْد َوَقَع َأْجُرُه َعلی اللَِّه َو کاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحیمًاُیْدِرْکُه المَْْوت َفَق

مهاجرت] قصدبه[کسهرویافتخواهدگشایشهاوفراوانهاىاقامتگاهزمیندرکندهجرتخداراهدرکههرو«
مهربانآمرزندهخداوخداستبرقطعااوپاداشدررسدمرگشسپسدرآیدبهاشخانهازاوپیامبروخداراهدر

.)١٠٠سوره نساء آیه(» است

بین رجونهاناگنظری مجدد بر تمایزی که . شودرویتی از مرگ جسمانی در مرگ نفس اماره در مقام فنا محقق می
خواهد کرد تا تناظر دو سنت را در مفهوم مطلق محض در جایگاه درست خود شود به ما یاری قایل می» دو حقیقت«

ی نسبت دارد و قراردادهای دنیایاحقیقتی که ب:الیم بودایان بر دو حقیقت استوار استتعآموزش « :.بررسی کنیم
و وابستگی نشات گرفتن وابستهفرایند که به کلتوصیفاتی]٨٠[».استثمره نهایی موجود حقیقتی که در سخن از

متعلق » ثمره غایی«یتی که به حقیقتی یا واقعلیکن . جای دادحقایق قراردادیمرتبهدر توان دارد، میتعلقرنجو
توجه ما را آمد نیز قابل ترجمه است، به نتیجه یا پیکه» ثمره«یعنی» ارتهه«پالی واژه. ورای این مرتبه استاست

در ]٨١[)١َستَیم(» واقعیت«یا » حقیقت«کشف : کندیافتگی معطوف میوجودی واقعیت در روشناییشدنبه عیان
ناپذیر وصف» ثمره«بلعکس، آن : ر صوری و با فردیتی که با تجربه شکل گرفته است، میسر نیستمرتبه تفک

١satyam
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که وقتیگردد حتینمیمطلق ــ انکار واقعیتیافتگی ــ محتوی مثبت این روشناییلذا. یافتگی استروشنایی

غایی را واقعیتایده است که کند این آنچه که بودا نقض می. یا نقض یا رد شوندتضعیفواقعیتصوری تعینات
تعریف یا بتوان در مرتبه تفکر صوری و توسط فرد که در بند تقید به نام و شکل است، به نحوی مناسب جای داد، 

این خود توضیحی است برای آنکه چرا در بعضی متون حتی این ایدۀ که واقعیت غایی .بخشیدققحتیاکرد، و
.شودنامرکب است هم نقض می

بودا لطیف است و دریافتن عمقش مشکل؛حقیقت 
.نه حرفی و نه صدایی بدان دست تواند یافت

نه مرکب است و نه نامرکب؛
]٨٢[.سرشت ذاتی او تهی است و بی شکل

خطاست، نه به این خاطر که واقعیت غایی مرکب باشد، بلکه به ) بسیط(اشاره به واقعیت غایی به عنوان نامرکب 
از یک طرف خود . انعقاد کالمی آن به عنوان نامرکب خود پیشتر فعلی ست از مرتبه مرکبخاطر اینکه همین 

حال کنار هم نهادن این دو یعنی ترک : واقعیت نامرکب هست و از طرف دیگری توصیف آن به عنوان نامرکب
به همین نحو » کلشیسرشت ذاتی او تهی است و ب« :ایی که آوردیممصرع آخر قطعه. نامرکب و همنشینی با مرکب

یا به ایده تهی بودن تمسک.میطواند نقض شود، به همان دلیل که ایده نامرکب بودن واقعیت قابل نقض است
آدمی را از کهکندکند و چون مانعی ذهنی عمل میرا تضعیف میواقعیتتهی بودن ،واقعیت خودصورتی بی

ل آذینباز بنا بر کتیبه گ. دارددر آن باز میور شدنغوطه

آنچه که در کالم وصف پذیرد
ناتوانان در دانایی به نادرستی جدا کنند

درست کنندو از آن رو موانع
و اندیشه خودشان را درنیابند

....
اگر کسی بودا را ببیند،

اندیشه درکی نخواهد داشت؛
تواند بفهمدچنین شخصی می

]٨٣[.را آنطور که بودا دانستحقیقت

تحققی که . روحانی اسالم، توقف در مرتبه فکر در توحید، خود مانعی بر سر راه تحقق توحید استدر اصطالحات 
هر مفهومی ــ حتی. فقط بنایش بر حذف ساختارهای ذهنی نیست بلکه بر از میان رفتن آگاهی فردی نیز هست

ز واقعیت که ورای همه مفاهیم مفاهیم درست ــ آن آگاهی را محصور خواهد کرد و از این رو از نظرگاهی باالتر ا
مطلق]آن[درک: اندبنابر این پیش فرض پارادکس گونه شکل گرفتهمطلقمفاهیم بودایی از . ست» خطا«، است

فکربه سیاقی که در نهایت عدم کفایت تمام مفاهیم را آشکار کند و متمرکز کردن جهد معنوی بر جهشی از مرتبه
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در پی آنانی که جویای حقیقتند نباید «نحوۀ دیگر مطرح کردن آن این است که .یمتناهی به مرتبه واقعیت نامتناه
حتی نظر . توان یافتکند که حقیقت هیچ چیز را نمیبودن تضمین می» چیز«در پی یک ]٨٤[.»دباشنچیز دیگری 

:همه چیزها خواهد شد» دیدن«داشتن مانع » چیز«به یک 

نیستدیدن، بینشی
همگان را؛بیندکه بتواند 
ها،چیزدارد ازبینشیاگر آدمی

]٨٥[.این یعنی ندیدن چیزها را

این سرشت غایی . ]٨٦[»کشف مفهوم چیزها«: چند بیت بعدتر استخراج کردازچکیده این نگرش را شاید بشود 
آن : .به مفهوم کشیده شدن استگردد، بلعکس آنچه که منتفی است قابلیت آنها برایاشیاء نیست که نفی می

پس .ش میسر شودتواند ابالغ گردد یا رویتمی،استآگاهی محض که فوق مفهومهرقافقط در اثر بسرشت غایی
این نحوه تعقل شهود که بیشتر برخاسته از در مواجه با، آنچیزی است که آدمی را »مفهوم«بهترین ،بهترین تعلیم

، ضمن آنکه نفی کردنشدر این دیدگاهغاییاقعیتو. ار دهدیک مرتبه بودن درونی است تا یک فکر صوری، قر
که به هر طریقی بتواند ادعا کند که با نفی همه آنچها این : تصریح شده استوجه ممکنعمیق ترین به،بعید است

با بکارگیری تمایزی که ناگارجونه بین . اله اال اللهدر بیان اسالمی، ال : استواقعیدر مرتبه بیان و تفکر، نام و شکل،
روندی است که باید از » انفصال مفهوم اشیاء«شود گفت که قایل است، می» ثمره غایی«و » حقیقت قراردادی«

مفهوم اشیاء حجاب است، به حیطۀ حقیقت غایی، یعنی جایگاه واقعیت حیطۀ حقیقت نسبی و مقید، جایی که 
مورد بحث نبایستی در » انفصال«این به طورجزیی بتواند در این حیطۀ دنی ملبس به مفهوم شودکه مگر اومتعال 

محدود تفکر محصور نهایتیش را در چارچوبباب واقعیت غایی به کار رود، بلکه به تمام چیزهایی که در تالشند تا بی
.کنند

نیرومند به تصویر امابه سیاقی سادهنفصال را اقطعی این ضرورت را در بردارد و آموزهعصاره این سوتره الماس
قطعی بیان اند که به سهولت در این دو امر تاثیرگذار حالتی از ذهن و بود را نشانه رفتهویِرااین تص. کشدمی
تحقق باعمًال گرددپدیدار میاز آنچه اجتناب. »سکنی گزیدن در حقیقت واقعیواهر وکناره گرفتن از ظ«: گردندمی

» حقیقت واقعی«است » ظواهر«آنچه از ازل تا به ابد ورای حیطۀ . هرگز ناپیدا نگردد همسان استآنچه بخشیدن به 
.است

:چنین به دنیای زودگذر بیاندیشاینک 
صبح، حبابی شکننده در جوی؛درآفلایستاره

تابستانیابربرقی آنی در
]٨٧[.یک رویا،چراغی سوسو زن، یک شبح

:توان با آیاتی چنین از قرآن مقایسه کردمیاین را 
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ْوَلِد َکَمَثِل َغْیٍث َأعَجب اْلُکفَّاَر َنَباُتُه اْعَلُموا َأنََّما الحََْیوُة الدُّْنَیا َلِعٌب َو لهٌَْو َو ِزیَنٌة َو َتَفاُخُر َبْیَنُکْم َو َتکاُثٌر فی اَالْمَوِل َو اَال«
َیُکوُن ُحطمًا َو فی اَالِخَرِة َعَذاٌب شِدیٌد َو َمْغِفَرٌة مَِّن اللَِّه َو ِرضَوٌن َو َما الحََْیوُة الدُّْنَیا ِإال َمَتُع

»اْلُغُروِر

بدانید که دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تکاثر در اموال و اوالد است مثل آن بارانی است که کفار از «
گیاهانش به شگفت درآیند، و گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراییده خشك می روییدن

)٢٠سوره حدید آیه (» ...شوند

:ایی به نظر آیدچون لحظه» زندگی در این دنیا«سالهای بسیار لیکن وقتی مرگ فرا رسد

َکَأنُهْم َیْوَم * ِإنََّما َأنت ُمنِذُر َمن یْخشاَها* ِإلی َربِّك ُمنتَهاَها* نت ِمن ِذْکَراَهاِفیَم َأ* َیسَئُلوَنك َعِن الساَعِة َأیَّاَن ُمْرساَها«
»َیَرْونَها َلْم َیْلَبُثوا ِإال َعِشیًَّة َأْو ضَحاَها

* ؟آورىمیدستبهچهآنازگفتنسخنبسیارازتو*؟استکیآنوقوعوقتکهپرسندمیرستاخیزازتواز«
دلواپسیروزآنازکهاستکسیانذارتنهاتووظیفهبدرستی*استتوپروردگارنزدمعینش ــــ وقتآنانتهاى

فاصلهدنیازندگیبابامدادىیاشبیازبیشگویاکهرسدمینظربهچنینبینندمیراآنوقتیکهروزى* دارد
.)٤٦تا ٤٣سوره نازعات آیات (» اندنداشته

توان چون تفسیری ژرف بر را می» گردندبیدار میکه مرگ فرا رسد وقتیمردمان در خوابند، «این حدیث پیامبر که 
]٨٨[.این آیه دانست

***

رو در یک و فقط یک در سطح متافیزیکی هر دو سنت در واقعامیدواریم که مالحظات فوق در نمایان کردن آنکه
م با مفاهیم از این واقعیت در اسال» کالمی«باشد، هر چند که مفهوم اکیدًا سهمی سودمند داشتهواقعیت دارند

ُابژه پرستش در آیین بودا الزم است این مساله را نیز بررسی کنیم که آیا این واقعیت غایی. بودایی متفاوت باشد
بوداییان رسدمیچه به نظر عدم توفیق در این امر شاید محققین مسلمان را به این باور بکشاند که اگر . هست یا نه

کنند و بنابرین در زمره را پرشتش نمیمطلقدارند، معذالکواقعیت غاییدرکی فلسفی و متافیزیکی از یگانگی 
.جایی ندارند»مومنین راستین«

پرستش آن یگانه 

آن بلکه نیست،الوهیت به بتاننسبتشرک در اسالم صرفًا یک خطای دکترینی در شریک قایل شدن برا ی خدا یا 
:نیز باشدی غیر از خدا ارادی پرستیدن چیز»گناه«تواند می
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َیْعَمْل َعَمًال صِلحًا َو الُیشِرك ِبِعَباَدِة ُقْل ِإنََّما َأَنا َبشٌر مِّْثُلکْم ُیوَحی ِإلیَّ َأنََّما ِإَلُهُکْم ِإَلٌه َوِحٌد َفَمن کاَن َیْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْل«
»َداَربِِّه َأَح

شود که خداى شما خدایی یگانه است پس هر کس به به من وحی می] لی[بگو من هم مثل شما بشرى هستم و«
سوره (»لقاى پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریك نسازد

).١١٠کهف آیه 

من در بودا، « : را بخواند، یحتمل آن را شرک خواهد پنداشت» پناهسه «پس وقتی مسلمانی شهادت بوداییان بر 
بودا فقط یک انسان است؛ دهرمه، تعلیمات، قوانین یا ُنرم است و سنگهه چیزی .»جویمپناه می١دهرمه و سنگهه

را غایی که بایستی در آن پناه جست و پرشتش و بندگی اوواقعیتپس کجاست نامی از: نیست جز انجمن راهبان

واقعیت،هدهرمکه ترجمهنقل قول فوق برگردیم را بهتر خواهیم فهمید اگر که بهجواب این سوال؟ روا داشت
مشلک تعریف . این کلمه مشمول بر معانی مختلف است، من جمله تعلیم، ُنرم، قانون، شرع، حقیقت، واقعیت.است

:گرددآن دقیقًا توسط خود بودا آشکار می

بلند مرتبه است و سرآمد رویتش صعب و فهمش مشکل،ام ژرف است و که من بدان رسیده] دهرمه[واقعیتی«
]٨٩[».ورای حیطه فکر، ظریف است و غور در آن فقط دانا را رسدهمگان،

اشاره به داتواناما میستاولین معنی لغت دهرمه بیشتر به تعلیم، آموزه، قانون یا ُنرم که از آن مشتق است، مربوط ا
نیز کسی نیست مگر و بودارسند به اوج میآن تعلیمات و قانون درکه آنچهنیز داشته باشد محتوای نهایی تعلیمات

به . گرداندمعنای متافیزیکی دهرمه را بارز می،مفهوم سه کالبد بوداخصمهایانه و باالمتون بودایی نظری بر.ناقل آن
توان چون واقعیت را می/ دهرمه در واالترین معنای کلمه یعنی حقیقتمدد این مفاهیم خواهیم دید که تا چه درجه 

بینم که بودا که در او همچنین به یاری این می. واقعیت متعال مسلمین یعنی الحقیقه یا الحق دانست/ حقیقت
د جز یک پیام که وی کسی نبو،مونی فرزانه یکی گرفته شود،به هیچ عنوان نبایستی کامًال با شاکیهجویندمی» پناه«

دهرمه را سوتره زیر به صراحت این تسلیم بودن بودا در برابر. که خود پیش آن فانی بوددهرمهآور، حامل پیامی از 
:دهدمیتعلیم

اند و آنان که دنباله رو من شدند بواسطه صدای من، کوشش ایشان بیهوده است؛ ایشان آنان که مرا در ظاهر دیده«
]٩٠[».باید بودا را دید، از کالبدهای دهرمه هستند رهنمایاندهرمهاز . مرا نخواهند دید

دارند و نی که به صورت انسانی بودا توجه افراطی روا میموقعیت فریفتگا: در اینجا بر دو نکته بایستی تاکید شود
لذا در . گردددر اینجا تصدیق میدهرمهشناسانه لذا توفق هستی.و نه بلعکسدهرمهتاکید بر مشاهده بودا از دید 

، این کالبدهای دهرمه در مقاطع مختلف و در صورت »رهنما«به عنوان » کالبدهای دهرمه«ارتباط با توصیف 

١Sangha)انجمن، حلقۀ ھمکیشان(
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؛ کالبد مطلق یا )٢کالبد سرور(؛ کالبد آسمانی )١دگرگونیکالبد (در کالبد انسانی : گردندبوداهای بسیار ظاهر می
آسمانی سخن ] ٤تیپآرکه[ُمُثل توان از تجلی زمینی وتًا راحت میاب دو کالبد اول نسبدر ب. )٣بودکالبد (ایزدی 

وسوعبدالله از یک در اسالم این تمایز متناظر است با تمایز پیامبر به عنوان یک شخص خاص، یعنی محمدبن. گفت
من نبی بودم «:ه آن اشاره شده استفرا انسانی و ُمُثلی جوهرۀ نبوی از سوی دیگر، که در این حدیث نبوی بواقعیت 

]٩١[.»وقتی که آدم هنوز در بین آب و گل بود

بودا در پرتو دهرمه

استفاده از باشود؟ » متجسد«ه شکل بودا تواند بچگونه واقعیت غایی می: تر استکلکایه مشفهم معنای دهرمهاما
تجسدی، تواند باشد چراکه چنین چنین نیست و چنین نمی: توانیم چنین استدالل کنیم، میصرفمنطق بودایی

: توان در یکی از نامهای بودا نیز مشاهده کردکس مشابهی را میوپاراد.بردرا زیر سوال میتهینامرکبمتلقًا واقعیت 
تواند در از آن چیزی است که هیچوقت نمیآیتیگر تصویری یا انعکاسی یا بودا تجلی. ٥مورتیتجلی ُتهیت، شونیه

کالبد . ستامبربنابر تعریف از تجلی و ظهور یتهبودن، چرا که تهیباز ماندن از لی آید مگر به قیمت جقید ت

معنایبهنه به هیچ وجهقابل درک است، امامطلقتوان دانست که فقط به عنوان ای از واقعیت میدهرمه را درجه
. دانست» تحت لفظی«و نه » گوناستعاره»ای ، کالبد یا محمل را بایستی اشاره»کایه«کلمه لذا:آناز تجلییک

حال هر چه قدر هم که عالی باشد، برابر گردد؛،تواند با هیچ تجلی مختصینمی،در این معنای نهاییدهرمه

مطلقتواند متجلی است نمیآنچه که. اصل تجلی است و از این رو بایستی ورای صورت باقی بماندبلعکس،آن
به اگر تجل بودای آسمانی و .ای از مطلق است که مستعد تجلی استچنان که هست، باشد بلکه بلعکس آن جنبهآن

چوناشکال نسبی، اینمطلقن راهی به سوی نداوند، آنگاه به جای نمایشبودای زمینی با مطلق خلط طریق اولی
ث دیگری که مایلیم مطرح کنیم این است که همین که از رحلت بودا به عنوان بح. پوشاندخواهندهایی آن را حجاب

پایان تجلی ط پس ازفقمطلقگر آن است که درک نهایی خود نمایانخاص به شیوه که این شود، نیروانه یاد میپره
.گرددانسانی بودا میسر میشکل 

انجامد، حال آنکه آیین بودا ثنویت میه دوگانگیبهر آنچه که بتوان نامید«:]٩٢[)م٧١٣وفات (ننگبنابر هویی
« :نویسدن میچبه همین سیاق معلم وی هونگ]٩٣[».مقصود ذن است،حقیقتاین نادوگانگِیبهکتمس. نیست

پیشه ]٩٤[)تقوی(قبه نفس امراگراما آدمی. آدمی از زایش و میرش نخواهد رست اگر که همواره به بوداها نیندیشد

١nirmāna-kāya (transformation-body)
٢sambhoga-kāya (felicity-body)

٣ (Being-body) dharma-kāya
٤archetype
٥Shūnyamurtī
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را اپارمیتپرجناچدیکهوجرهسوترۀسپس وی سخنان بودا در » .رسدمیبه ساحل آن سوی بدارد کهکند، یقین
شر در پیش گرفته باشد و در صورت بجوید، این شخص راهادر صورت ببیند یا مراخواهد مراگر کسی می« :آوردمی

که بدان هر موجودی دسترسی ایی ستسرشت بود» چنین رفته«واقعیت تتاگته ]٩٥[».باز مانداز رویت تتاگته
صورتاز خودآمیزی ــــ به طرز طعنهحتیباشد به صور رسته اتتعلقتماماز قیدآدمیاما تنها تا آنجا کهدارد 
اگر در سر راهت بودا را « :اندفهمد که چرا دانایان ذن این گفته را سینه به سینه منتقل کردهاز اینجا آدمی می. بودا

:خوانیممیآذینای از کتیبه گلدر قطعه» !او را بُکشدیدی، 

چون موجودات چنین باشند،
:بودایان هم چنین باشند
بودایان و آموزه بودایان

]٩٦[.نصیبنداز درون از هستی بی

و باز

اگر حتی کسی همواره بودا را ببیند
برای صدها هزاران سال،
نه از روی حقیقت مطلق

دنیابلکه با نظر بر ناجی 
چنین کسی فقط ضواهر را بیند

افزاید،و بر دایره جهل و توهم می
محکوم است به زندان زایش و میرش

.کور، ناتوان از رویت بودا
......

مردم عامی چون اشیاء را بینند
به دنبال صورت آنها روند

صورتندو درنیابند که اشیاء بی
]٩٧[.به همین دلیل ایشان بودا را نتوانند دید

» پرستیده«یا در صورت کالبد دهرمه» کالبدش«انسانی یا آسمانی یکی از اشکالد گفت که بودا درشوبنابراین نمی
و توان قدرآنچنان که هست بود، در آنصوت نمیدهرمهبه راستی متعلق بهکالبد دهرمهاگر که این. شودمی

یاد «در رابطه با ودر ادامه . بمانددهرمهتواندنمیگرو اگر بتوان قدرش را معلوم کرد، دیرا معلوم کردش منزلت
اسفتواند تمثالی از بودا، یا بودچه بسا می، در نظر اول،عبودیت)ُابژه(که موضوعبحث خواهیم کردبعدها،»خدا

به رگذمجوزلذاش،»تهی بودن«خاطربه شده است،شفاف گردانیده) ُابژه(بودایی این موضوع منطق، اما در باشد
.هرمهد،استچنینی مطلقواقعیتی که سرشار از ،شودداده میاستتنها واقعیتی که تمامًا خودش
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اند، کلماتی مترادف غایی آمدهواقعیتسوزوکی در مقایسه اصطالحاتی که در ادیان مختلف برای بیان خدا یا. ت.د

فرزانگی، وجدان یا آگاهی ( ١پرجنا:ما سودمند باشدآورد که ذکر آنها در اینجا شاید برای تامالت میدهرمهبرای 
]٩٨[).یافته، بیدار شدهروشنایی(، بودا )روشنایی(٢، ُبدهی)چنینی(تا ، تته)پاک

که ،)بودای ازلی یا مطلق(٣بوداآدی:کنداین مترادفها را بیان میکایه در توصیف دهرمهآننده کومارسوامی نیز
٩کایه؛ َسَمدهی)فنا(٨؛ نیروانه)ُتهیت(٧؛ شونیه٦توه؛ َتت)سرشت خودکالبد(٥کایهسوبهاوه؛ ٤ویروچانهیکیست با

]٩٩[).فرزانگی، آگاهی محض( ؛ پرجنا )دانش(؛ ُبدهی)کالبد جذبه(

نیست، بلکه با )سوبژکتیو(در این مرتبه متعال، صرفًا محدود به تجربه رازآموزانه شخصی رد بحثدهرمه مواین
ترانساندانس(عینییک اصل متعالــ یعنی هم کنایه ازآگاهی و بودن یکی استغایِی) ُابژکتیو(ینی سرشت ع

در دسترس ، همواره وجوداتدر همه مآن اصل اعلیایمنانسواسطه بهسوبژکتیو که تیک حالهمو دارد)ُابژکتیو
باالخص در مکتب یوگاچاره که ورزد،میکایه در مهاهانه تاکید اد مطلق و دهرمهاتحمکتب مهایانه بر اگر چه . است

در «کند که میبحثنیز چنین ]١٠[ادواد کونز،دیمیال؛ترویج دادپس از قرن چهارمبودا را» سه کالبد«آموزۀ 
در دورۀ اول آیین بودا نیز واقع شده ،هرمهدای از بودا با جنبهیک یکی دانستن .... آن نیسترای دچیز تازهواقع 

]١٠٠[.»بوده و به عصارۀ آیین بودا تعلق دارد

چرا که مقصود قطعًا یک جنبه از آگاهی آن موشکافی دارد،نیاز به» بودااز اییک جنبه« سخن گفتن از 
هستی متعالنوانبه عدهرمهلذا . فتگیش شناسانده شودایکه با محتوای روشناییآن بودایی : است» بیدارشده«
از « .ایی از آن استیافتگی بودا جنبهگردد که روشناییفهم میآنیحیات و آگاهی، همچون و منبع) ترانساندانس(

.دیدیمنه بلعکس، چنانکه پیشتر نیزو » مه بایستی بودا را دیدرده

حق به رسدمیربه نظ» ادیانها به عنوان رکن گفتگوی بین مه و دهرمهرده« با عنوان یمندشای ارزدر نوشته
در .پلی ارتباطی بین ادیان گوناگون داردحکماین مفهوم ورزد کهمیدر آنجا که وی اصرا ،باشد١١جانب مارکوپالیس

١Prajna
٢Bodhi
٣Ādi-Buddha
٤Vairocana
٥Svabhāvakāy
٦Tattva
٧Shūnya
٨Nirvāna
٩Samādhikāya

١٠Edward Conze
١١Marco Pallis
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باشدمتناظر دهرمهاگر «فیزیکی که ما درصدد بیانش هستیم، جمله کلیدی این است که نکته متادر ارتباط با آن
]١٠١[».هستنداعراضحدوثوضر با تقیدبه نوبه خود متناهانهایتی الذات، دهرمهاز یک جهت با مطلقیت و بی

در معنی ،زشیعملی و آمومعنای مجزا باید فهم شود، یکی فلسفی یا هستی شناسانه و دیگری دودرلذا دهرمه
در (ذات خداوند مطلق است: شودمیخوانده» الذات«چیزی دارد که در اندیشه اسالمی ره به آنااول، دهرمه اش

در (نسبی هستند ) خاص(وات جزوی ذتمام . است) در اصطالحات روحانی(و تنها واقعیت ) اصطالحات کالمی
آن دهرمه به عنوان تعلیم، شرع، ،ییا عملآموزشی معنای در).اصطالحات روحانیدر (و موهومی ) کالماصطالحات 

شناسانه و در اجماع دو معنا، هستی. ]تریسموزازوتریسم و اگ[ا شریعت و طریقت دانستتوان متناظر بُنرم و الخ را می
هر .ت، طریقت، شریعتحقیق: گان اسالمی دانستریبی این سهید بتوان معادل تقاد دهرمه را شحعملگرایانه، واژه وا

را نزدیکترین نام الهی به که شاید بشود آن؛ نامیجمعند» الحق«سه این اصطالحات به یک معنی در نام الهی 
که مفهوم حقوق و ملزمات و بنابرین وظیفه و قانون که در معنای دهرمه بسیار محوری آنطور، البتهدهرمه دانست

واجب ی است که مراعاتش »حق«مستتر در آن، یکی از معانی اصلی الواقعلحوظ گردند؛ فیمنیزلحقاهستند، در 
ات متافیزیکی حدر اصطالقیقت و واقعیت حلیترین عین حال هم حاکی از عاهر دو درپس الحق و دهرمه . است

.هستندقیقت حآن و تعهد در برابرس مسولیتحین رعمیقتهستند و هم در مقطع انسانی حاوی 

یاد خدا 

شوند و در ک میذات به هم نزدیردر رابطه با پرستش، بار دیگر موضوع این است که دو آیین در نقاط کلیدی د
دذکر خدواندر اسالم آن رامطلق، کهآن آگاهی ازپروردناین ذات عبارت است از . گردندهم دور میصورت از 

:یه قرآن شاهد ان استآاین وذکر خداستاز عبادت از برایشکلیهر . وندآگاهی از خدا/ذکر/ ، یادآوریگویندمی

»َأِقِم الصَلوَة ِلِذکِرى«

. )١٤یه طه آسوره (»ذکر من به پا دارنماز به جهت «

واجب هسته عباداِتاگرچه .یاد خداستهمان ارزش و جوهر معنوی اش، یعنی،مقصود و هدف از عبادتبنابرین 
اکبرکه آن کندطور که قرآن در کمال سادگی بیان میهمان ذکر خدا برتر است، لیک،ندستهاصلی اعمال دینی 

: است

»َتنَهی َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمنَکِر َو َلِذْکُر اللَِّه َأکبُرِإنَّ الصَلوَة «

).٤٥یه آعنکبوتسوره (»نماز از فحشاء و منکرات جلوگیرى می کند و ذکر خدا بزرگتر است«

یاد خدا کردن و ذکر گفتن؛ لذا هم به هدف و هم به وسیله اشاره ،کلمه عربی ذکر دو معنای اساسی را در بر دارد
) ماء یا اس(وسیله تحقق بر محور ذکر اسم. و هم وسیله تحقق این آگاهیمطلقم از یهم اصل آگاهی دا: کندمی
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و بالخص در مکاتب ــآیین بودا نیزدرهمینطور. اسم اعظم الهی در اسالم، یعنی الله، استبالخصوخداوند
آیین بودا سلسله ای از در. شوندباالترین ابزار رهایی محسوب میذات مطلق چون) یا اسماء (ذکر اسمــماهایانه

. بروز پیدا کرده استگوناگونبه اشکالورسیده آنیوگا به از آیین هندی جاپاًاعبادات و مراقبه و اوراد که بعض
همسویی توجه بهمعذالک،نمایدمیبه ذکر گفتن ناعادالنه اگرچه تقلیل تمام این تکنیکهای عبادی و مراقبه ای

ب تمام ذکر ُلقادند که ممارست درتعو مکاتب بودایی که بر این اذکر سنت اسالمی ن که بیایالعادهفوقهای 
هونن کافیست؛ژاپنپیشواییبرای منظور ما چند جمله ای از . از اهمیت بسیاری برخوردار است، عبادات ممکن است

یانه که شاید نزدیکترین مکتب بودایی دا ی ماهااز بوایشاخه»پاک بوم«یاشو ـ گذار مکتب جودوپایه) ١٢١٢وفات(
به جالب است که یاد کردیم، مکتب وجریانهمه از در مقدپیشتر.استر ذکی اسالم به لحاظ توجه بهبه سنت معنو

)هنترَمدونهگر(یانه هنترَمآنرا اغلبدر سنت تبت، محوریت ممارست در ذکر در این شاخه از آیین بودالحاظ 
.نامندمی

نقش منجی دارد، و هم)٣، در ژاپنی آمیدا٢، در چینی ُامیتفو١آمیتابهه(پایان بودای فروغ بیدر مکتب پاک بوم
»سعادتبهشت «یا ) ٤سوکهاوتی(» پاک بوم«که در است آنکسی ر هدهندهمیدا نجاتآ. دگردمیذکرهمطورآن

ت نجات این برک. داردشت بسیار همانندیتصویر قرآن از بهبااین بوم پاکتوصیفمرگ زاده شود، دوباره پس از 
لی مکتب شن صاهاین پآکه ترجمه چینی »یات جاویدح«تره، بر اساس سو٥کارههرمسوگندیست که دهثمرهبخش 

در نمایقبلحثدر پرتو ب.]١٠٢[)که به نام جودو شهرت یافت(در پاک بوم بودایی گردید هم در چین و هم در ژاپن
، آنچنان که هست»همیتابهآ«شود صورت انسانی بودا نیست، بلکه نده یا ذکر میوا، آنچه که خبودا»کالبدهای«باب 
گویی. دهندهنجات ایی بخش است و همروشنهمنوری که،سریان یافتهمطلقاز که ،]١٠٣[کرانبینوریعنی

نجات »عهد«از ]١٠٥[ییورهطاسیروایتبنا بر.]١٠٤[گرددذکر میرهاباسماء النور و الرحیم به یک ترکیبکه
، و هر پیش»٦کلپه«ده –گوید در گذاشته ای به نهایت دور میاز نیل مقام بودایی سخنمیدا، شاکیامونیآبخش
ایطهاین ما را به حی: است)سمبلیک(در اینجا عدد سالها به وضوح نمادین .]١٠٦[میلیون سال میباشد٤٣٢کلپه 

ازل با ابد یکیست؛ پس اشارت . شده استخواندهازل، آنچه که در اسالمدورایگذشته یا سرچشمهمیبرد،زمانیال
. است که ورای زمان استجاودانگیره به اصل ایی تصور ناپذیر در واقع اشها در منابع مختلف به گذشته

چنان که لذا،است»مطلق«، که هم او اصل بودای شودمینده خواآدی بودا»)اوریژنال(اصلی «یا»فطری«بودای 
تواندمی،استهاهمه چیزمنشاء اصل و آغاز،اگر آدی بودا، در. هکایهدهرمآمد مترادف است با خودپیشتر نیز

١Amitābha
٢Omitofu
٣Amida
٤Sukhāvatī
٥Dharmakāra
٦kalpa
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نیز»آخر«بایستی ًا لزوم»اول«به لحاظ متافیزیکیشناسند؛میاالولکه مسلمین با نام الهیآنچهشد بامتناظر با
اینها نفسه،فی؛ندستهبه آغاز و انجام قابل تفکیکزمانیگاهدیداز فقط و یکی هستند ساسدر ا١مگاُاآلفا و:باشد

ازسخنانیدر تفسیری بر. د نیستندروچیزی جز توصیف بیرونی و ظاهری اصل ازلیت و ابدیت که ورای زمان می
من این «:میدهدیه خود، یک محقق معاصر جودو توضیحی اجمالیفطری و اول»یافتگیروشنایی«شاکیامونی مبنی بر

از به عنوان یک فرد یالذا بودا نه]١٠٧[.»گویدکه در من است سخن میمن هستمکه از لسان جاودان استهستم
»وی«یافتگیروشنایی.گویدسخن می]اونیورسال[کلییتییا ناقل واقعنماینده ه به عنوان ، بلکخاصدرجانب یک ف

آنچنان که نور آن ها،یافتگیروشناییحقیقی است، یا منشاء تمامیافتگی روشناییموزانه بهآعصری دور اشاره رازدر
کران، باشنده بیآن ،میداآ«:کران، چراکه همچنان که کاناماتسو میگویدمطلق و بیجاودان است از اینروکه هست،

.]١٠٨[»جاودانهم کامل است و هم 

مشابه ینیز به طریقگذرد تا همه موجودات رستگار شوندقدم نیافتگیدر روشناییگفتمیدا کهآ»عهد«بادر رابطه 
. قلوب ما استقلِب.... میدا آ«:یی آنکرد، منتزع از لباس اسطورهفهم]اونیورسال[کلی این را باید در قالب اصول 

]١٠٩[».عهد قدیمی که همواره در کار است،ستجاوداناراده نجات بخش .... همدردی جو ستۀکنندقلب حس
سوره ٦آیه [:که در قرآن برای وصف رحمت الهی آمده شبیه دانستای با استعارهتوانمیجو راهمدردیاین عهد

ذاتی و درونی سرشتپیداست که در اینجا]. ١١٠ایه ١٧سوره [یه ذیل نیز قابل توجه است آدر همین رابطه ]. ١٢
کمی بعد باز به مبحث .نجات بخش استًابدین ترتیب مطلقمطلق»اسم«ذکرنجات بخش است؛رحمت مطلق

پیامبر اکرم نیز احساسی شبیه عهد امیدا را بیان فعًال این نکته را یادآور شویم که. گشترحمت و شفقت باز خواهیم
پیامبر ،]٩٣سوره ٥آیه [گوید قرآن که مییه آدر رابطه با این . گناهکارانشفاعت کند، با اشاره به حق خود برایمی

هرحم«نظر به اینکه پیامبر]١١٠[».امت من در آتش است، راضی نباشمتا وقتیکه یک نفر از«:فرماینداسالم می
به معنای تنگ»مسلمین«به و نه فقطتعبیر به همه امم کردتوانمیوی را»امت«،]٢١:١٠٧[است »للعالمین
.میدا ستآ، چنان که در عهد »موجودات«تمام بهحتیــلغوی آن

و توکل )کیتاری(دگر نیرو 

میدا آدرود بر ] نماز[«یعنی ،میدا بوتسووآنم:میدا این اصول به لحاظ عملی در نمبوتسو، تکرار عبارتآدر سنت 
»برای یک لحظه ترک نکنیدیو را حتنمبوتسممارست در«خود را گوید که پیروانن هون.گرددتوصیف می،»بودا

، دریا ایستاده یا نشسته یا خوابیدهرفتنراهچون این عمل در همه احوال تواند انجام پذیرد، چه در حال«؛]١١١[
:این یادآور این آیات قرآن مجید است]١١٢[».استخوانده شده راه آساننمبوتسو از این رو .... هر جا هر وقت و

»َحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِرَباِطًلا ُسْبلَّه ِقَیاًما َوُقُعوًدا َوَعَلَی ُجُنوِبِهْم َوَیَتَفکَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهذا

.یونانیالفبایآخرواولحروف؛کھ برگرفتھ از حدیثی از عیسی مسیح استمسیحیسنتدرمثل رایج : مترجمیاداشت١
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است] قانع کننده[هایی مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه«
١٩٠عمران آیات سوره آل(» ،الخکنندایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می] در همه احوال[همانان که خدا را * 
).١٩١و 

گوید که هیچ راهی موثرتر از نمبوتسو نیست اگر کسی قصد نیل بهمین پیروان خود را خطاب کردههون
ی که برای نیل به مقصودسایر راهها«گوید میوی . دارد»بوم بهجت عالی«و دوباره زاده شدن در یافتگی روشنایی

نقل شده است احادیث مشابهی هم از پیامبر اسالم ]١١٣[».ما نه برای زاده شدن در پاک بوما،در نظر دارند، موثرند
آیا شما را «فرمایند ؛ پیامبراکرم خطاب به اصحاب میاستذکر بر سایر اعمال و عباداتتاثیر و تقدم راهحاکی از که

یم و زر انفاق ساز تر ترین است؟ کاری که باالسازم؟ کاری که ارجحناز بهترین و پاکترین کارها نزد پروردگارتان آگاه 
» یا رسول الله، آن چه باشد؟«های یکدیگر زده باشید؟ اصحاب پرسیدند جهاد با دشمنان که گردنباشد و بهتر از

]١١٤[.»تداوم در یاد خدا«: وی فرمودند

، در مقابل قوه )tariki(کی تارییعنی،است»دیگرًاطلقم«قدرتبنای ممارست در نمبوتسو اساسا به استناد
بر توفیق و ًالامآدمی ک: یکی دانستًاکی را با توکل در اسالم دقیقتاریشاید بشود. )jiriki(کی جیری،شخصی
»دیگر«آنپیشکش خود بهن توکل تام و ایندر ای. خود اوستازغیرًا، که مطلقکندتکیه می»دیگری«نیروی

؛ است»شدنتسلیم«لغت به معنای در را دید، که »اسالم«وهم مفهوم خود توکل اسالمیشود هم مفهوممی
مِندیگریو تسلیم به کمال توکل آدمی: ستخود در آیین بودانداشتن،)annatta(تا آنایادآور ایده آنهمچنین
ه یتکاستدیگرًامطلقآن کهبر خود بلکه برهآدمی ن:دهدفنای خود قرار میحالتی رادیکال ازدر معرض آدمی را 

.گرددمیدا، اصل نور بی پایان، ساطع میآیعنی ایمان به برکتی که از دیگردر مکتب پاک بوم، ایمان به . کندمی

آگاهی خودحذفیعنی :ستاتاآتعلیمات انو عملی وجودی تحققتوکل نیل به یاکی ودر عمل مقصود از تاری
قدم از این هم فراتر نهاد و چنین مطرح کرد کهتوانمیدر واقع.است»دیگر«که مطلقامطلقمحورانه، وثوق به 

را که اصل توکل آنچهبلکه،تا با آن موافق استآناکه آموزه را نشانه رفته استی توکل نه تنها همان هدف روحانی
حثبعدا به آنچنان ک،چراکه. کندروشن مینیز، ولی صیقل نیافته ست، رامنطقا الزمتاآنادر بیانات اولیه تعلیمات 

ورای من، باید چیزی بکلیــغیر ممکن استًا منطق، منۀفائق آمدن بر حس من به واسط،شدآن مطرح خواهد 
خصلت . خودمشغولی رفتمن، اینمادرزادیاین حسوان باالتر ازبتباشد که با آن»دیگر«و ،اساسا غیر از من

؛ حقیقت یکتاستپذیرفتن خودداری از ،داندخود میاز آننیزتا جایکه نفس آدمی این کیفیت را ، اتکاییاصلی خود
ه به تنهایی وبر علیه آنکو نیز کند، عصیان می»دیگر«خداوند به عنوانمستغنی نبودنش ازعلیه امر طبیعیی و

است کهدهبراستی مستغنی ست؛ در قرآن مجید نیز آم

»ْسَتْغَنیَأن رَّآُه ا* َکلَّا ِإنَّ اْلِإنَساَن َلَیْطَغی«

).٧و ٦سوره علق آیات (» کندحقا که انسان سرکشی می* آموخت] بتدریج به او[دانست آنچه را که انسان نمی«
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سوره (یادآور تفاسیریست که بر آیه نور )ssNaturalne(کاناماتسو ست »نچرالنس«کتاِبمتن زیر اکه بر گرفته از 
این سنت بودایی با تاکید اسالم بر تا چه اندازه ست که ایت عاین واقمتذکرو هم اینکهقرآن است) ٣٥آیه نور

. داردارزشهایی چون ایمان و توکل و تسلیم محض هم آوایی 

لذا از همه چیزها جداست و . حاوی روغن است که در جایی امن دور از خطر از دست رفتن مخفی استچراغ «
یابد، ارتباطش را با آنچه دور است و نزدیک، و آنگاه ذخیره روغن آنگاه که روشن گردد، معنایش را باز می. تنهاست

پس چراغ بایستی روغن خود را فدای شعله کند... چنین چراغی خود ما هستیم . کندخود را در پای شعله ایثار می
موعظه ]١١٥[رانکه شین) چن(پس طبیعی بودن ... این است رهایی از بند ... هدف نهانی که داشت را آشکار کند 

در نیروی دیگر ) کیریجی(خود کند چیزی کمتر از رهایی نفس از بند نیست؛ رهایی شریفی از پی ذوب نیرویمی
ران آنگاه که اعالن داشت که راه این است منظور شین... به ارادۀجاودان ) هاکارای(خود ، از راه تسلیم اردۀ)کیریتا(

]١١٦[».ستمستقیم به آزادی ایمان مطلق در آمیدا 

کلید نجات 

، یاد درستیکهبه «نامدمی»کلید رستگاری«یاد خداوند رااز بزرگان صوفیه،) ١٣٠٩وفات(ابن عطاءالله اسکندرانی 
.... حکمای راه یافتهاتکایسنگ بنای طریق است و محور.... باری تعالی کلید رستگاریست و روشنایی نفس خداوند

در آیین بودا نیز یاد ]١١٧[».قلب در محضر حق سبحانه و تعالیحضوردایمخالص از غفلت و نادانی ست به واسطه
داز وی سوال شکهوقتیکندمیتایید الماداالینطور کهاهمدانست»کلید رستگاری«)ال اقل یک(شود خدا را می

گویدوی در پاسخ می«.ی کافیست یا نههایبه تنهایی برای ر) در نیلوفر، درودگوهرای(١»ُام مانی پدمه هوم«آیا ذکر
لب «این ورد ن دارد که آکافیست، امری که خود نشان از کنه معنای آن دست یافتهکه درواقع برای کسی که به

بوداسف ظل ناملم ادر این ع»ل حضورفع«الما باالخص نماداینکه خود داالی. »اردر بر دتعالیم همه ی بودایان را د
]١١٩[».شتر حکم امر داردبیدر اینجا و ااین تعبیر ،)یانم(گوهرآشکارگر ]١١٨[،٢گچنرزی

آن به کار برده است، از این رو را در وسیعترین معنای ممکن] خدا[ذکرکه ابن عطااللهبه یاد داشته باشیم که
رکز بر تمثالی از بودا یا از قبیل تمـــرابوداییعبودیت در آیینشود صورتهای گوناگونببینیم تا کجا میتوانیممی

به آنچه گرددمیشبیه ضی افرادحداقل برای بع»یاد خدا«گنجاند، لذا رده کلیتری از عبودیتیک درــهابوداسف
در همین «. زبانبهذکر مذکوریعنیدنزد ابن عطاء الله یاد خداون. تراستین اسیکتا پرستی زد فرد مسلمانکه ن

التماسی به شکلیاد خداوند شاید در ... تراز است اگر صفتی از او یاد شود یا امر او به جای آید یا عمل او انجام شود
؛نزدیک استبه نحویاولیا او یا هرکه به او متصل است یا،یا پیامبران پیشین،درگاه پروردگار باشد یا یاد پیامبر او

Om mani padme hum ١

٢Bodhisattva Chenrezig



٥٥

یایک مصاحبتحتی،شعر، آواز،ذکر نام خدا در مجلسی،شد اعمال دیگری چون تالوت قرآنباتوانمیهمچنین
]١٢٠[».نقل یک حکایت

تفسیر امام غزالی، در فهم آنچه ابن آمد و نیزنیز در قرآن که پیشتر »وجه خداوند«تامالتی در باب معنای عمیقتر 
ذکرذیلتواند افعالی چون یاد پیامبران و اولیا الله را دروی می، یعنی اینکه چطورکندمیمانگوید یاریعطاء الله می
هر چه که خداوند در هر سو حاضر است، در اصل، آدمی روی وی را نظاره گر است حالاگر وجهزیرا. خداوند بنهد

تعلق ئی ناپایدار و خیالی هستند که به ماهیت ش»وجه«این دنیا صاحب شئ،معذالک.موضوع ادراک آدمی باشد
است، صورت مقید در اینجا صورت مطلق را نقابی نیز بر آنستدارد که در عین حالی که وجودش مدیون وجه الهی

به عبارت بوداییان به ــ چون ایشان در پیشگاه وجه الهی فانی اند ؛بلعکس،برای پیامبران و مقربین.می پوشاند
براین از درونشان یا از ابن. وجه الهی از درون فردیت شان تابان استــآگاه گشته اند بودن وجود خود» تهی«

بوداییان آن مطلق متعال است که میانشان خداوند هویداست و رؤیت شان یادآور خداوند است، چه را که به عبارت
١.»می بخشداعتالرا مرتبه مقدسین«

گوید ر در مقام متکلم وحده از زبان پیامبر سخن میاین مرتبه رفیع روحانی در این حدیث قدسی مشهور که پروردگا
فردتلویحی ازیتوصیفدر پی آن،ودهدمخاصمه کند را نهیب میاو که را که با اولیاهردر آنجا خداوند. آمده است

: آیدرا وقف خداوند و عبادتش کرده، میمقدس یعنی کسی که زندگانی خویش

پس اگر دوستش : شود تا جایی که دوستش بدارمنوافل و عبادات به من نزدیک میبه تدریج با انجام ] من[بندۀ ...«
شوم که به آن سخن بیند و زبانش میشوم که به آن میشنود و چشمش میشوم که به آن میبدارم، گوشش می

]١٢١[».رودشوم که با آن راه میکند و پایش میشوم که با آن کار میو دستش میگویدمی

در اینجا با ، چراکهاستعکسربلکه ب.آورندالله خللی در تعالی او نمینور واقعیت الهی از میان اولیاشاین تاب
ی گاه، گذرفرد مقدس، کسی که وجودش در برابر خداوند فانی شده: روبرو هستیمب ای رادیکال از توحید ناجلوه

الهی که واحدد؛ واقعیتگردمیاز میان وی] ایمنانس[حضور الهیبه صورت] ترانساندانس[برای تجلی تعالی الهی 
آنایافتنی، در تقدس و بنیافتنی است و دست، دست]ایمنانت[حاضر است و هم درهمه]ترانساندانت[هم متعال 

.توحید استترین مصادیقپدیده تقدس یکی از غیرقابل انکار. گردداثبات می

به عنوان مثال از یکی از ]١٢٢[.یافتتوان میاراتی به این اصل اشپیامبرعرفانی در نعت هایشتهدر بسیاری از نو
فضل پیامبر خدا را کهبدرستی«:رده از امام البوصیری است، او چنین گویدُبامبر قصیدۀ مشهورترین اشعار در نعت پی

مگرکهتواند مطرح گردد در اینجا میبحثاین ]١٢٣[».کالم آوردغالببتواند درگوینده ی نیست تا و حصرحد
کند بهمیظاهرپیامبرو سخاوت که لاین کیفیت فضتوصیف کرد؟حساب توان بیفضل کسی غیر از خدا را نیز می

١asamskrtaprabhāvitā hy āryā-pudgalā
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متافیزیکی و بایستی چون رجوعیصفتیینچن.گرایانه نیستهای منیتهیچ وجه از جانب پیامبر در قید تخصیص
به لحاظ ذات نامخلوق از آن خداست و به لحاظ صورت متجلی شده از صفتی که؛گرددرکغایی به سوی خداوند د

کند، همان صفاتی که یاد می)١٢٨آیه نک سوره توبه (اکرم با صفات روف و رحیم از پیامبرکریمنقرآ. آن پیامبر
شمارد که بایستی در پرتو میپیامبر بریقصیده برده صفات بسیاری برا. شوندمیبرای توصیف خدا نیز به کار برده 

.مخلوق و نامخلوق، به آنها نگریست: دوگانی که گفتیم

،کندمینعت این صفاتگرشیوقتی ستا.ندجلی صفاتی هستند که از آن پروردگارتمام فضایل پیامبر بدون استثنا ت
نیتی برای پروراندن چنین صفاتی در خودش را نیز متجلی ضمن آنکهآوردصفات الهی را بجا مینعت درواقع

پیامبر که در وی جنبه انسانی است) ٢١سوره احزاب آیه (اسوه حسنهگرداند؛ بهترین راه پروراندن آنها پیروی از می
لعکس لیل دهیم، بکه خداوند را به مرتبه پیامبر تقآن نیستبنا بر . به کمال متجسد شده استاین کیفیات و صفات

ُمُثل یعنی درک این دهیم، کنند را به منبع الهیشان ارتقایبنا بر آن است که صفاتی که پیامبر متجلی م
.متعال این کیفیات در درون ذات الهی]هایتیپآرکه[

نسبت خدایی به پیامبر از گردد بسیار آنچه در اینجا توصیف مییابیم کهدرمینگرش متافیزیکی بوداییان به مدد 
چنین نحوه ای مستلزم چون و چرای توحید محضبیشکلی از شرک؛ بلعکس کاربردهر از و لذا دور استبه ادند

پیامبر » از میان«یی که آدمی تا اندازهچنین درکی. استل الهی ُثاز درک کیفیات نبوی به عنوان بیانی از ُم
فقیر الی «یا »عبد«او چیزی نیست مگر بیند کهی میآدمبه عبارت دیگر،،خواهد بودترو متمرکزتردقیقببیند،می
یشتر از خود و دهرمه ها آنکه ب.است) ١سَوبَهوه(گشته سی است که از خود تهی بودایی وی کحلذا در اصطال»ربه

کند، لذا نعتی که در نفس پیامبر وجه الهی را متجلی میلوده و پاک یانهآیین. گرددپر میرمههدخالی است، همو از 
است ابتدا متوجه شخصیت پیامبر است ــ تصویر الوجه متجلی شده در آیینه پاک ــ ناگزیر ستایش سرشت ایزدی 

نپیامبر چوی ازصفتیاد بر این سیاق است که . کندکه منعکسش میایهیینآــ الوجه چنان که هست مستقل از 
]١٢٤[:تآفرینش اسمقصودخودپیوندد، که آن ها در میدف همه پرستشهدر پس آنوند است، خدایاد

»َو َما َخَلْقت الجِْنَّ َو االنس ِإال ِلَیْعُبُدوِن«

.)٥٦سوره ذاریات آیه (» و من جن و انس را نیافریدم مگر براى اینکه عبادتم کنند«

تمثال بودا، صلوات بر پیامبر 

دریابیم کمک خواهند کرد تا آمداللهدر توصیف اولیاکهحدیث قدسیآن ابن عطاء الله در کنارنقل قول فوق از
در » ذکر خداوند«ی از یتواند نحوهـ میچگونه نظاره تمثال بودا ــ یکی از اعمال عبادی محوری در سنت بودایی ـ

١svabhava
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یکی از این یاد مبران خداوند بوده است و اگر نظر گرفته شود چرا که اگر این سخن مقبول باشد که بودا یکی از پیا
چون شکلی مشروع از را نیز ممکن است بتوانپیامبران شکلی از عبادت خداوند باشد آنگاه عمل نظاره تمثالی از بودا 

پس .گرفت ــ باالخص آنکه برعکس اسالم هیچ منعی در استفاده از صورت، در آیین بودا نیستدر نظر یاد خداوند 
شود دید و نه وسوسه بت چون طریقی برای به یاد آوردن خدا میگری بوداییان راف وسیع دنیای صورتاین طی
که انجامدغایی میدهرمهـ واقعیتاین شکلی از پرستشگری است که از طریق نظاره بودا به یادآوری آن . پرستی

دارد؛ این سررت پرستش پرستش بت بودااری از گری در آیین بودا فاصله بسیانحاء گوناگون نظاره. بودا دریافته بود
توصیف ]١٢٥[»پیدا، لیک تهی«یانه به کند در آیین وجرهگر نظاره میهایی که پرستشتمثال. است» تهی«صریحًا

دهد که به نظارۀ آنگر اجازه می، پس به پرستشهستند اما شفاف» پیدا«ها در این حیطۀ تجلی تمثال. گردندمی
صورییتجلگردند و لذا همانند کلپیدا میصورت بنشیند که آنها تصاویر گذرایی از آنند ــ تصاویری کهبیذات 

ذاتاز طرفی پدیدار شدن مستلزم ناپدیدار شدن است و ازطرف دیگر، صورت متجلی مستلزم . گردندناپدید می
غایی که واقعیتره و پروراندن و هضم کردن در واقع دعوتی است به نظاگرینظارهاین گونه . گرددصورت میفوق

خیره شدن در زیبایی فوق انسانی او، اگرچه این هم به نوبه خود نقشی محتوای روشنایی یافتگی بوداست و نه صرفًا 
:گویدشوزوکی می. ت.د. ون خواهیم دیددارد چنانکه هماکن» اقتصاد رهایی« در 

، ورای ١که آن را باید مستقیمًا در یافتکند تعبیر میرمهدهرا بهبودا محتوی روشنایی یافتگی خویش«
فهم برای خود خردمند هر یک را و بایستی،٤، در مجموع مجاب کننده٣شخصًا تجربه کرد،٢انمحدودیتهای زم

]١٢٦[».٥کند

که بودایان شمارد یکی از برجسته ترین آموزگاران مکتب پاک بوم در چین، چهار راه بر می) م٦٤٥وفات (و ئچاتائو
» زیبایی فوق طبیبعی«) ٢اند بط شده و در کتابها منتقل شدهتعلیمات شفاهی که ض) ١: کندده مینجات استفابرای
]١٢٧[.نامشان) ٤شاندگرگونیشان وشان، فضیلتقدرت) ٣ان بودای

ته شامل احادیث خود کند، تعالیم شفاهی البش را ایفا میکه پیامبر هم در اسالم هر چهار نقتوان بحث کرد می
بسیار از زیبایش ــ یکی از اقالمی که در ادبیات نعت پیامبر. باشداقوال الهی در قرآن و احادیث قدسی میپیامبر و 

بلکه به معنی اکید کلمه در نظر گرفتش»رهایی بخش«به عنوان شود که نمیــ]١٢٨[آن صحبت شده است
محتوای پیام رستگار بهنسبتبندهگیلذا پذیرندبیشتر حکایت از کمالی انسانی دارد که او متجسد کرده است و

متعلق به حیطه شخصیت انسانی نیستند بلکه نیز دیدیم فقطفظایلش چنان که پیشتر . بخشدوی را اعتال میکننده

١sanditthika
٢akalika
٣ehipassika
٤opanayika
٥paccattam veditabbo vinnuhi



٥٨

ها راهی است برای تحقق بخشیدن به همان صفات در درون ستایش فضایل او نه تن.ییز تعلق دارندبه منبع الهی
پس تعجب نخواهیم کرد اگر ببینیم که . گردندپروردگار نیز مییی از ستایش ات همچنین نحوهبلکه آن صف،خودمان

که اگر شاید کسی اعتراض کند]١٢٩[.»ن فضایلتریشریفمبعوث نگشتم مگر برای تکمیل« :پیامبر گفته است
نیایش به درگاه خدا، یاد خدا و حصول ،پس ستایش خداوند،ایل بودهسالت نبوی کامل کردن فضتنها هدف ر

شامل تقوی در » شریفترین فضایل«یعنی چه؟ یک پاسخ ساده این است که همهاینهااز طریق آنها، رستگاری 
این نکته را توانیمو در پاسخ میدر پرتو بحث پیشین ما. وند و الخ، یاد خداعبودیت، نیایش:رین معنایش استوسیعت

تمام فضایل گیریش به سوی منبع الهِیکمال فضایل در مقطع انسانی ناممکن است اگر که جهتنیز اضافه کنیم که 
کنند شماری که صفات خداوند را منعکس میهای بیتوانند همچون آیینهبدرستی میانسانی نباشد؛ پس این فضایل 

خورد که هم انعکاس یی از نیایش است و به همان صفت الهی پیوند مینحوه،ت کمال یافتهفهم شوند، لذا هر فضیل
از آن، یی است کهاند کاملترین آینهه کمال رسیدهلذا پیامبر که در وی تمام فضایل شریف ب.آن است هم یادآور آن

دست یافتنی ش را آشکار کردهدست نیافتنی جاودان و اکیدًا غیر قابل فهم، کماالت بی نهایت خودذاتاین
:در نعت پیامبر چنین گوید) م١٤٩٢وفات (گو عبدالرحمان جامی شاعر پارسی. گرداندمی

]١٣٠[.آیینه یی که رو در روی آن ذات یگانه دارد،خداوند ترا آیینه ذات خویش کرد

ودایی اکید، نامهای بودا را بپیشتر دیدیم که در منطق:بودا» نامهای«بخش سرآخر در رابطه با کیفیت رهایی
بیشتر از هکه در آن صورت واقعیت این نامهامونی به عنوان انسان تقلیلش داد چرکیهشاهای هیتوان به کننمی

پس . هستند» تهی از خود«هم نام و هم نامیده همانند یکدیگر : د بودنواقعیت جوهره تجربی شاکیه مونی نخواه
که شاکیه مونی در نگریست بودا بایستی به عنوان نامهای صفات متعال مطلق جاودانی هستند » نامهای«

)هنامه ــ روپ(نه بواسطه آنکه کنیه ابهآمیتچنانکه در باال دیدیم نامی چون . متحقق کرده استیافتگیشروشنایی
که آن واقعیتییعنیبخشد، بلکه به خاطر آنکه با مذکور یکی است،نجات می،یعنی شاکیه مونی استانسان،یک

.»پایانفروغ بی« :کندتخصیص مینام

این دو نام . توان گفت؟ نام عبدالله و ذکرالله در زمره مهمترین نامهای پیامبر استباره نامهای پیامبر چه میاینک در
خداست » بندۀ«از آنجا که وی . دندهارجاع میخداوندبه یاداز طریق یاد نام پیامبرانگر رایی پرستشبه تنها

یاد ین وسیله ابزار فراواِنشوند بدانسانی که از طریق او متجلی میتمام کیفیات،گشتهاز خویشوکامًال خالی
برابر نام همین پذیرا بودن تام و تمام در.استگی و تهیت پیوند خوردهد، این خصلت ذکر با بنگردندمیخداوند

ستایش نامهای پیامبر یعنی ستایش واقعیت الهی که در آگاهی پیامبر . کندانسانی پر میاست که خالء را در مقطع
و از این نامهای مها به نامهای الهی استآگاهی از این نااد نامهای پیامبر راه گشای ارتقایلذا ی.رسوخ کرده است

چنانکه بر بالضروره ستایش پروردگار است لنتیجه ستایش پیاماب. المذکور، الذاتیعنینامیده شده،خوِدالهی به
]١٣١[.»)الحمید(حمیدی نیست مگر آن یگانه حمید«: این تغییر بیان کنیمتوانیم شهادت اول را بامی
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برای کسانی که نیزیی در داخل سنت اسالمیتبعیت از پیامبر پاسخی برای انتقادهاق نگریستن به مقولۀاین سیا
روشن کرد که چنین شایسته است معذالک .کند، مهیا میپرستی استمدعی هستند که این خود شکلی از بت

این چنین درکی از توحید نه تنها در درک . نافذ و قوی از توحید استز تبعیت متعلق به بیانی ظریف اماشکلی ا
در درک معانی بلکهکند،کمک میودایی،های بگری تمثالنظارهدری برای ممارستیزیکی زیربنایفلسفه متاف

کند؛ این سنتی است برآمده از قرآن و مان میاکرم نیز یاریتلویحی سنت مسلمین در صلوات فرستادن بر پیامبر
آموزند کهخداوند در قرآن مومنان را می. تعریف شده توسط پیامبر

»ِإنَّ اللََّه َو َمَلئکَتُه ُیصلُّوَن َعلی النَّبیِّ َیَأیَها الَِّذیَن َءاَمُنوا صلُّوا َعَلْیِه َو سلُِّموا َتسِلیمًا «

خدا و فرشتگان او بر پیامبر اسالم درود می فرستند، شما هم اى کسانی که ایمان آورده اید بر او صلوات بفرستید، «
).٣٣آیه احزابسوره(»و آن طور که باید تسلیم شوید

که بگویید ، صحابه از پیامبر پرسیدند که چگونه باید این عمل را انجام داد و پاسخ این بودچون این آیه نازل شد
همانطور که بر ابراهیم و آلش درود فرستادی بدرستیکه تو ستوده و ] صلی[خدای بر محمد و آلش درود فرست «

ده برابر آن هر بار کسی صلواتی بر پیامبر بفرستد: لوات و اجرش معلوم استدر سطح ظاهر این ص. ]١٣٢[»بزرگواری
وی از ستایش ایزد فهم کرد چراکه همه آن برکتی شود نحتر صلوات بر پیامبر را مییی عمیقدر الیه. گیردپاداش می

ستایش خود الوجه،ونبد. گردد، به منبع آن تصویر باز میگرددآن ذات دریافت میۀکه بوسیله تصویر منعکس شد
پیامبر خود از میان طریقبدین ،یعنی صلوات بر پیامبر،حتی ذکر این ستایش. ممکن نیستآن ستایش انعکاس 

ات کند؛ به این سیاق صلوگر برکت سرازیر میه خود بر نفس پرستشنیز به نوبکه او رسدمیگذشته به خود خدا 
آدمی خودسویجاذب محبت خداوند بهبلکه خداوند نیست، به عشق وار اطاز پیامبر و تبعیت از او صرفًا یک طور

:هم هست

»ٌمُقْل ِإن ُکنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعونی ُیْحِبْبُکُم اللَُّه َو َیْغِفْر َلکْم ُذُنوَبکْم َو اللَُّه َغُفوٌر رَِّحی«

)٣١سوره آل عمران آیه (» ...هم شما را دوست بداردبگو اگر خدا را دوست می دارید پس مرا پیروى کنید تا خدا «

ما به هیچ وجه مدعی نیستیم که اشکال سرسپردگی به پیامبر و بودا در دو آیین با هم برابرند یا حتی یکی را 
کنیم این است که هر چقدر که اشکال سرسپردگی به پایه بلعکس آنچه ما پیشنهاد می. توان به دیگری تقلیل دادمی

ن دو دین ممکن است واگرا باشند، معذالک ممکن است که این اشکال را چون بیانی از اصولی دانست که اگر گذارا
گذاران ادیان، جنبه و ابزاری اساسی برای ذکر خداوند در اصطالحات سرسپردگی به پایه: برابر نیستند، شبیه هستند

.در اصطالحات بودایی، هستند» دهرمهنظاره «اسالمی، یا 

* **

»َکِثیًراَلَقْد َکاَن َلُکْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َکاَن َیْرُجو اللََّه َواْلَیْوَم اْلآِخَر َوَذَکَر اللََّه «
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رسول خدا سرمشقی نیکوست براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا ] اقتدا به[قطعا براى شما در «
).٢١سوره احزاب آیه (» کندمیرا فراوان یاد

سنت پیامبر در اما قلیلی قادر به پیروی از. گردانداین آیه رابطه میان تبعیت از پیامبر و فعل ذکر خدا را تبیین می
:این قلمرو هستند گرچه پیامبر اکرم خودش به برپا داشتن نماز تا دیر هنگام خو کرده بود

»....َتُقوُم َأْدَنی ِمن ُثُلَثِي اللَّْیِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة مَِّن الَِّذیَن َمَعَك ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك « 

داند که تو و گروهی از کسانی که با تواند نزدیك به دو سوم از شب یا نصف آن یا یك سوم در حقیقت پروردگارت می«
.)٢٠سوره مزمل آیه (»...خیزیدبرمی] به نماز[آن را 

آنچه که به سپاسبلکه برای شکرگزاری محضاستمبالغه در عبادت به جهت دست یافتن به چیزی نبودهاما این 
در پاسخ به این سوال که چرا وی شبهای طوالنی به : پیشتر داده شده است بوده، چنانکه این روایت گواه آن است

های او را بخشیده است، داند خداوند تمام ذنبرده است، چه آنکه وی میایستد تا جاییکه پاهایش ورم کنماز می
]١٣٣[»کر باشم؟ایی شآیا شایسته نیست که من بنده«: فرمایندپیامبر اکرم می

یافتگی ناپذیر رابطه جهد معنوی و دستیابی به روشناییعلم کامل و فضیلت تفوقاستکراشبرای آنآنچه که پیامبر
:ان شده استدر این آیه بی

»َواْعُبْد َربََّك َحتَّی َیْأِتَیَك اْلَیِقیُن«

]١٣٤[).٩٩سوره حجر آیه (» و پروردگار خویش را عبادت کن تا برایت یقین فرا رسد«

١گامُبپاوی شاگردش. کنداشاره می»شیرۀ آموزه«بهاترین این یادآور آن چیزی است که میلرپا به آن به عنوان گران

امیدوارم تو این تعلیم را دوست بداری و آن را «: گویدچنین میدارد وتعلیم را بر او عرضه میرا فرا خوانده آن
ببیند، در اوت راضار ریاثآخواند تامیفرا را شاگردشرا کنار زدهخودجامهایلرپم» .؛ کنون بنگرپایمال نگردانی

ه در آیین ترین آموزعمیق!امچه سختی بر خود روا داشتهکه بنگر . تعلیمی ژرفترین از این نیست«:گویدسپس می
تو هم . امکسب کردهدستاوردام و یافتهپاداشاین جهد و استقامت است که من فقط به خاطر. بودا ممارست است

]١٣٥[.»با دل و جان در مراقبه استقامت ورزیبایستی

پیامبر باشد مستحب سنتزاهدانه که به تبعیت ازاگرچه در اسالم رهبانیت جایز نیست اما یقیًا بعضی اعمال 
تهجد در بهبسیار پیروان خود رابه هر حال هر دو سنت .اندترغیب شدهامحسوب شده و مومنین به انجام آنه

تری همراه را به شکل یک آموزه و با تاکید فراوانگونهضتریااعمالین بوداحتی اگر در آی؛کنندمیترغیب عبادت
نحویبهکه این خودای بوداستهبدون مفهوم آموزهحتی ورای مفهوم یا طبیعتواسطهکرده است و این دقیقًا ب

١Gambopa
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. است که ورای تمام مفاهیم استکند، به خاطر تسریع در حالتی از آگهیشفافیت آنها را نمایان میهگونپارادوکس
کنم نه با زبان، من از پیش شادترم چراکه من هرگز در دام ن آن دهرمه را با دل تمرین میم«نقل قول از میلرپا باز
]١٣٦[».امهنیفتادتهیصرفکشیدنمفهوم به 

و شفقت سلوک عدم دلبستگی:ومسفصل 

ست قي کسیمت. وجود نداردعالي باشددر اسالم مجموعه اخالقیاتي که جداي از سلوك آدمي براي وجه خداوند باري ت
یعنی،که از اموال خود انفاق مي کند

»َوَلَسْوَف َیْرَضی*ِإلَّا اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه اْلَأْعَلی*َوَما ِلَأَحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍةُتْجَزى* الَِّذي ُیْؤِتي َماَلُه َیَتَزکَّی«

و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد * ودبخشد تا پاك شمی) در راه خدا(همان کس که مال خود را «
و بزودى راضی و خشنود *بلکه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ اوست*را جزا دهداو) به این وسیله(

.)٢١تا ١٨سوره لیل آیات (» شودمی

اعمال د است کهشبابدون چشم داشتي از فرد مستحق نفقهو عمل به نیت رضاي خدا و قرب به او وقتی کهفقط 
این نیت قرب به خداوند است که به اعمال صالح آدمي عمق وحتي .]١٣٧[ندبه این درجه از رضا منجر مي شوصالح

در . داردداشت پاداش بر هم نوع خود روا ميو بي چشمبخشد، اعمالی که آدمی از روي شفقت و کرمکیفیت الهی مي
َهْل َجَزاُء «:هم براي خوبي هست»یپاداش«، ونیکو خواهند ماندبدون شک اعمال همچنانعمق و کیفیت،غیاب

اما چون این اعمال به).٦٠سوره الرحمن آیه (» مگر جزاى احسان جز احسان می تواند باشد؟«»االْحسِن ِإال االْحسُن
آن اعليیرخکند کهتوانند آن رضایت و طیب خاطر را به آدمي ارزاني نیست نمي)الرحمن(اعلي یرطور کامل در خ

حال آیا مسلمین سلوك بودایي را . کنندزیند و کار ميکه به او فکر مي کنند و به خاطر او ميکردهخاص کساني را
اگر دیگر، به عبارت د ــاگر بحث فوق الذکر پذیرفته گردتوانند چون طلب رضاي خدا ببینند؟ پاسخ بلي استمي

از آنجا که سلوك بوداییان و . با آنچه ذات الهي در اسالم استاستمتناظرا بودآیین دف غایي در بپذیریم که ه
توانیم مدعي شویم که ارزشهاي اخالقي مشترك در دو آیین ، ميه استشدانبخالقیاتشان بر طلب تحقق آن مطلق ا

ر آن سایه حوزه اجتماعي بمنحصرًادر چارچوب گفتماني که فقط ایستي بریشه در طلب حقیقت مطلق دارد و ن
.افکنده نگریسته شود

و زهد هچآنی:دلبستگیعدم 

که با مناسب است که این جستار کوتاه در مشترکات اخالقي بودایي و مسلمین همراه گردد با نظري به روشهایي
اي درذرهرك بوداییان از این دنیا چون نظر به اینکه دلذا. یابیمکنیم را درزندگي ميآندرکهآنها بایستي دنیایي

هاي متوالي بر تناسختاکیدشان و از آن شکل گرفتهزای سمسارهحساب عوالمی است که تار و پود توهمسلسله بی
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ی اشتراک بین دو یشاید به ذهن متبادر گردد که ذره،محکوم آنندسارهمدر سگرفتارویافته ناس روشنایي ونفکه
به طبیعت مان رانگاهمتمرکز شویم و یانبودایو ناپایداری ایدۀ آنیچهبرمعذالك اگر. ستهدنیاشان بهین در نگاهآی

ما در اینصورتــکه دنیا در آن قرار گرفته استکیهانیچارچوبمحدود کنیم ــ با صرف نظر ازاین دنیابنیادین 
.ــ استالحیاه الدنیاــ»زندگي این دنیا«در موقعیتي خواهیم بود که به طرز قابل توجهي نزدیك به قلمداد اسالم از 

رنج 

) ١هدوک(دچار رنج این واقعیت که ما همگي .و پرهیز از آن استپیام بودا رنجمساله اصلی درنانکه در مقدمه آمد،چ
در ٣تریشنا،٢تنها(یا عطش تشنگی: استدومي خاستگاه رنج.است»چهار حقیقت عالي«هستیم یکي از 

و چهارمین راهي است که به رهایي از . رهایي از رنج است با فرو نشاندن این عطشسومي.براي ناپایا) سانسکریت
است؛ عطش براي آنچه که در این دنیا مستهلک » عطش«اساسي بودا عنصر ۀآموزیننقطه عطف ا. انجامدرنج مي

تنها مولد بذر رنج هاین عطش ن. نشده است و نافرمانیبو تأدیختهلجام گسیکهاست وقتبرآمده از منیتگردد،یم
گردند، بلکه این جدا ميیدیر یا زود از آدمیر،به چیزهایي که ناگزیبراي خود آدمي است بواسطه تولید تعلق شهوان

بنابر این آدمي باید . گرددرنج بر دیگران نیز ميیلگردد که منجر به تحمعطش همچنین خاستگاه گناهاني دیگر مي
آید هم به خاطر رهایي خودش از رنج و هم به خاطر رهایي دیگران از یقفااست،کلآنچه که هایکه بر عطش برا

بلکه خیر اعلي ست ــ نیروانه، متضاد رنج صرفًا مقام راحت براي نفس نیست؛.یتشپیامدهاي گناهان برخاسته از من
که رنج در ینج در همان مقطعاز راتاصلي براي نجۀلذا انگیز. و تمام احواالتش استیتکه وراي من،آن مطلقلذا،

مرکب یاءهمچون تمام اش،)نفس( چرا که این من . گر ــ نیستتجربه) من ( آن واقع شده است ــ یعني نفس 
یشهنجات از رنج ریزهبلعکس انگ. اته یا فاقد نفس بودن برخاسته استانۀایدین،ناپایدار است؛ واز هم)َسمسکرته(

سخن لذا در. نداردیتبا منیمشترکیاسدارد که مقیدر آنیشهریگر،ودا؛ به عبارت دسرشت برد،در طلب دهرما دا
دادن به رنج، است ــ یانراه پایعنیچهارم، یعالیقتــ که بسط حق» هشتگانهیهاراه«واجب در یاز اعمال اخالق

. خود فرد استیرنج برایاناز طلب پافراتریزساده است و نیبحث اخالقیکسخن گفت که فراتر از یاز طلبیدبا
با ) من(تسلط بر نفسیاخالقۀالزمینبنابر ا. یندگو» وجه خدا«که در اسالم یزیستطلب به جهت آن چینبلکه ا

. یابدیآن عمق مۀو به واسطگرددینفس به خاطر آن مطلق همراه میاعتالیضرورت روحان

که یبه قدر. استیو اخالقیدر اصطالحات روحانیتاهمیشترینبیزحاید،آنچه نپایفرو نشاندن عطش براپس
یقتوفیادنیناغلطهایُابژهیاریسوژه غلط و بسیکینبیاء،و اشیتمنینبیستیانسان در گسستن رابطه همز

منیت بر براي تسلط.آورندیسر بر میباییو شکرصبی،و افتادگیچون کرم و شفقت، مهربانیاصلیلفضایابد،یم

١dukkha
٢tanhā
٣trishnā
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»عطش«فرو نشاندن یبرااست؛»عطش«را گرفت که همانا شیرۀ حیاتی آن الزم استاست،تمام رذایلٔکه منشا
فهم ینبنا بر ا. الزم استشوندیمیو علت تشنگگردندمستهلک میکه یی هایزدرک ملموس تمام آن چیزن

.]منیت[نفستسلط بر : نهفته استیوجهه اخالقیناکنهدر یچهآنملموس

گردند، مربوط به رنج توصیف آنانیکه در آن دنیا رستگار میدر تکرارچنانکه در مقدمه اشاره شد یک عنصر کلیدی
هر کدام بخدا و دنیاى دیگر معتقد باشند و کارهاى شایسته کنند ...«:دیدیم٦٢چنانکه در سوره بقره آیه . است

از نفس آنکه در حزنبایستی توجه کرد که».دارند و نه غمگین شوندپاداش آنها پیش پروردگارشان است نه بیمی 
چراکه اولیا خداوند در حال کنونی و در این . متقدس شده، غایب استکه در این دنیاکسییابد وآن دنیا نجات می

:شودزیر توصیف میعبارات دنیا در 

»َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحیاِة الدُّْنَیا َوِفي اآلِخَرِة* الَِّذیَن آَمُنوْا َوَکاُنوْا َیتَُّقوَن* ُهْم َیْحَزُنوَنلِّه َال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال

همانان که ایمان آورده و پرهیزگارى * شوندآگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می«
).٦٤تا ٦٢سوره یونس آیه (» ....براى آنان استبشارات نیکودر زندگی دنیا و در آخرت * اندورزیده

مقدسین همین بشارات نیکو در اولیاء و ، برای متعلق به آن دنیاستعادیبرای مومناِن» بشارات نیکو«که در جایی
با نظری به ریشه . اندیا نایل شدهترک دنای خدا وضجا به مقام راین دنیاست، چراکه ایشان هم اکنون و در همین

نتیجه آنکه آدمی با آگاهی : از خود است» پاسداری«و » مراقبت«یابیم که معنای ریشه آن در مییتقونلغوی کلمه 
پس . کندکامل به حضور گریزناپذیر خداوند، با انجام کارهای نیکو و با پرهیز از گناه، خود را از عقوبت الهی حفظ می

دروِن «نیکی قابل ترجمه به شود، بهبرگردانده می» خوف از خدا«و » رهیزگاریپ«که اغلب به تقویکلمه کلیدی 
ست، به همان واسطه خدا» درونشان جمع«که کسانی. رددگنیز است که بسیار با اخالقیات بودایی نزدیک می» جمع

در برابر آنچه که پیامبر صحابه را هشدار آنها کود را.کنددنیا حفظ میاین حیاتتعلق خاطر به خود را از خطرات
آنقدر هراس ندارم که به دام شرک افتید که هراسانم در دام این دنیا افتاده با هم در مسابقه «:کنندداد مراقبه می

]١٣٨[».باشید

ا گراییدنی

آوایی فهم جا دارد که احادیثی از پیامبر در رابطه با خطرات دنیا گرایی در اینجا بیاوریم که بیانشان قوت بخش هم
.مسلمین و بوداییان از ناپایداری دنیاست

]١٣٩[»در این دنیا چنان زی که گویی غریبی یا مسافر«

]١٤٠[»تدووستی دنیا و امیدهای دور دس: دل مرد پیر به دو جهت جان ماند«



٦٤

»خاکطلبید چراکه هیچ چیز شکم فرزند آدم را پر نکند مگر اگر بنی آدم را دو کوه از زر باشد، کوه سومی می«
]١٤١[

»آتش جهنم با خواهش نفسانی پوشیده شده است در حالیکه بهشت با چیزهای ناخواسته پوشیده شده است«
]١٤٢[

]١٤٣[»نی مرگکند، یعبیشتر یاد کن آنچه را که لذات را منهدم می«

]١٤٤[»مرگ گرانقدرترین هدیه برای مومن است«

]١٤٥[)موتوا قبل ان تموتوا(»مرگت فرا رسدبمیر پیش از آنکه «: گویدپس جای تعجب نیست ببینیم که پیامبر می

مجموع این احادیث نه فقط تاکید بر لزوم زهد در برابر کثرت باطل این دنیا دارد بلکه ربط بین مرگ به خود و 
زدگی و قطبآدمی باید رابطه همزیستی بین قطب سوبژکتیو درون در منیت: کندمرگ به دنیا را نیز برجسته می

شود به سیاقی که هم به این واجبات روحانی در قرآن نیز به تاکید بیان می. ُابژکتیو بیرونی در چیزها را قطع کند
زدگی و ربط بین قطب درونی منیت. ای بدیهی است و هم چنان که خواهیم دید بسیار بسیار ظریفطرز خیره کننده

پیامبر توصیهتوان چون تفسیری بر گردد، این را میبرجسته می١تهسوتت نیپهجاذبه بیرونی اشیا در این فراز مهم از 
.رسدبمیرید قبل از آنکه مرگ فراکهدانست 

از روی . یابد، یا گیریم کسی ورای آن رود باز هم پایان پذیردپیش از صد سال پایان . براستی زندگانی کوتاه است«
ه چنین حال کــ» همه اینها در معرض تغییرند: نپایندتملکات این دنیا «: نالندخودخواهی است که مردمان می

با مرگ این نیز به آخر رسد که کسی ]١٤٦[].بسته شودیعنی به خودش [ماند است، مبادا مردی در خانه ب
چون چنین است مبادا که کسی بنده خودخواهی خود گردد، چون وقت بیداری . »این از آن من است«:اندیشیدمی

خواهد یافت چون که مرگش رسیده و بوب خود را نحدیگر مد نخواهدیدود را که در خواب میفرا رسد وی دیگر خ
]١٤٧[».شبحی بیش نیست

آنکه از درک مهلک بودن . شوددر این متن کوتاه رابطه بین اصل ناپایداری و گناه خودخواهی به خوبی توصیف می
خودخواهی تمام فضایل را . د را نیز ترک کندزدگی مهلک خوتواند منیتوجودی مرگ عاجز است معادًال نمی

:کندگیرنده و مرکب همه چیزها هالکشان را نیز تضمین میبه همان نسبت که سرشت نشات» کشدمی«

خاتمه .آنگاه که برخاسته باشند، منقطع شوند. سرشت آنها برخاستن و افتادن است. اشیاء مرکب همه ناپایدارند«
]١٤٨[»دادن به آنها سعادت است

١Sutta Nipata
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منشاء تمام وسوسه و گناهان ینهمچنیرون،بییادنیزهایچایاصل مرگ بر،ماراینکه آمد رابطه بیادر قطعه
و زدگییتمننادانی وینبما،یدرونپیوند ما را از یآگاهبر آیدیمیکه در پیست؛ گفتارنیز هدرون نفس یایدن

و در حیطه روانیبودنمستعد فریب دانش،کمبود در حیطهینبدو جانبهتقویت کنندهروابطیعنی:افزایدمیگناه
: یشر در مرتبه اخالقیکشش به سو

داند این بدن کفی بر امواج آنکه می...دنیای مرگ و درد؟]١٤٩[،١و دنیای یاما... کیست که بر این دنیا فایق آید«
و دور از چشم جسمانیشهواتاز شکند، مخفی در گلهارا در هم میماراای تیز ای از سراب، همو تیرهاست و سایه

]١٥٠[».دهدبه راه خود ادامه می،شاه مرگپاد
]١٥١[»چیره نگردداومرگ بر پادشاهآنگاه درگر بپنداظاهری تن حبابی از کف و وهمآدمی این دنیا را چووقتی «

فی خچند خدایی 

آنها به شرطۀیابد، اشارایداری اشیا سریان ميکه از ناپند رنجحیاتیشیره يهمین روابط ظریف و زنجیره عّل
که خصلت جهان بیرونیست و تعلق خاطر به آن مولد رنج در »هبه هم بستو معلولعلت«و »تاثیرگذاری متقابل«

ییان ودر گفتمان بوداي بسیاريلماني از اهمیت عموقعیت انسدر باباین نکته روانشناختي.جان آدمي است
در تشابهات صوريبعضی صرف عیان کردن برخوردار است اگر که مقصود چنین گفتماني فراتر رفتن از مسلمانان

به موقعیت گرش معنوینقولهمدر متقابلماعي باشد و منجر به یك روند دركمرتبه روابط اجتازتعلیمات اخالقي 
ینقادر است مسلمگیردیآنیچه شکل مبر بوداییانبواسطه تاکید که فذیانه و ناتیزبیننگرشباالخص . انساني گردد

توجه بیشتر روا دنگذاردر قرآن و سنت بر ضرورت زهد و امساک از دنیا صحه ميی کهبه تعلیماتیاری کند تا را 
ظریف کهست و» حیات این دنیا«بودن گذرا علنی، که مربوط به: دانستاین تعلیمات را بر دو قسم مي توان. دارند

. استي و بي ایمانياز بت پرستشدهحسابدرکي پیچیده ودر راستای 

پده در ذمه. براي مثال. از ناپایداري بودانتعلیمات بوداییآشکاری باهایهمسوییشاهدمي توان علنیمقطعدر 
خوانیممي

کمتر از آن بنِد زر و زینت و نزد دانا بند آنچیزی نیست که از جنس طناب و چوب و آهن است؛ بلکه بسیار مح«
]١٥٢[».فرزند و همسر است

:استشدهنعکس نیز من آهمین مضمون به روشني در این آیات قر

َغْیٍث َأْعَجَب اْلُکفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ ْوَلاِد َکَمَثِل اْعَلُموا َأنََّما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزیَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْیَنُکْم َوَتَکاُثٌر ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأ«
»َما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر

١Yama
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جویی در اموال و ازى و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی شما به یکدیگر و فزونبدانید که زندگی دنیا در حقیقت ب«
آن [به شگفتی اندازد سپس ] باران[ل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن چون مث] مثل آنها[فرزندان است 

] مؤمنان را[عذابی سخت است و ] دنیا پرستان را[خشك شود و آن را زرد بینی آنگاه خاشاك شود و در آخرت ] کشت
)٢٠سوره حدید آیه (».از جانب خدا آمرزش و خشنودى است و زندگانی دنیا جز کاالى فریبنده نیست

ور این تصویر قرآني آ، یاد)که پیشتر ذکر شد١٧٠پده در ذممه(خواندن نزد بوداییان»حباب کف دریا«دنیا را چون
:است

َمَتاٍع ِدَیٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّْیُل َزَبًدا رَّاِبًیا َوِممَّا ُیوِقُدوَن َعَلْیِه ِفي النَّاِر اْبِتَغاء ِحْلَیٍة َأْو َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْت َأْو«
»لُّه اَألْمَثاَل

هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و سیل کفی بلند از آسمان آبی فرو فرستاد پس رودخانه] همو که[«
آید کفی برمیگدازند هم نظیر آنروى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زینتی یا کاالیی در آتش می

رساند در رود ولی آنچه به مردم سود میزند اما کف بیرون افتاده از میان میخداوند حق و باطل را چنین مثل می
). ١٧سوره رعد آیه (» زند ماند خداوند مثلها را چنین میمی] باقی[زمین 

تري به این بینانهنگاه تیز،ناپایداريبهبوداییان مدد نگرشبه ؛گونه اي ظریفتر از تعلیمات قرآنکنیم بهاینک نظری
کردن نگاه تربینانهتیزبرای ماناپایداريبه بوداییان نگرشورد این اتوجه داشته باشیم که دست. خواهیم داشتتعالیم

داییان بودر پرتو تاکیدبنیادینی رذایلچنینپیآمدهایتر و باالخص، معاني عمیق. چنین تعلیمات قرآني استبهما
ناشی از چنین رذایل تمامو بالنتیجه]خود[به من بستگيوابذريچون پایدارينانادانی بهکهای نحوهبر 

دریابد که آنچه که چون آدمي،آمد٨٠٧تا ٨٠٤قطعه ١هتنیپتهدر سوتچنانکه پیشتر.گرددميترشنورزدگی منیت
:ماندخواهد از او گرفته خواهد شد، دیگر در سراي منیت خود ندر تملک داردبه ظاهر 

حال که چنین . نیز از دست خواهد رفت» این مال خود من است«اندیشید که با مرگ حتی آنچه که روزی می«
».است، مبادا کسی خود را در بند خودخواهی شود

در واقع در آیاتي که در ذیل خواهد آمد ؛فریبنده اي در جاي جاي قرآن هستشرایطاشاراتي ظریف به چنین 
این گناهان به کساني. ستاصطالحات شرك و کفر که گناهاني کبیره هست توصیف شده ابامورد بحث موقعیت 

خواهیم دید که این گناهان به احواالت روانشناختي بغرنج و پس. شوندمحسوب میمومن رسمًانسبت داده شده که 
از ) ٤٢تا ٣٢یات آ( کهف ۀاین بخش از سور.اندگردیدهرگاه بوداییان بخوبي برجسته خفي اشاره دارند که در نظ

:قرآن کریم است

١Sutta Nipata
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اْلَجنََّتْیِن ِکْلَتا )٣٢﴿َبْیَنُهَما َزْرًعا َواْضِرْب َلُهم مََّثًلا رَُّجَلْیِن َجَعْلَنا ِلَأَحِدِهَما َجنََّتْیِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا«
َوَکاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُیَحاِوُرُه َأَنا َأْکَثُر ِمنَك َماًلا َوَأَعزُّ ﴾٣٣﴿آَتْت ُأُکَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْیًئا َوَفجَّْرَنا ِخَلاَلُهَما َنَهًرا 

َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن رُِّددتُّ ِإَلی ﴾٣٥﴿َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتِبیَد َهِذِه َأَبًدا َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِلٌم لَِّنْفِسِه﴾٣٤﴿َنَفًرا 
َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُیَحاِوُرُه َأَکَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك ﴾٣٦﴿َربِّي َلَأِجَدنَّ َخْیًرا مِّْنَها ُمنَقَلًبا 

ا ُقوََّة ِإلَّا ِباللَِّه ِإن ُتَرِن َأَنا َوَلْوَلا ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاء اللَُّه َل﴾٣٨﴿لَِّکنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي َوَلا ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًدا ﴾٣٧﴿َرُجًلا 
ًقا َفَعَسی َربِّي َأن ُیْؤِتَیِن َخْیًرا مِّن َجنَِّتَك َوُیْرِسَل َعَلْیَها ُحْسَباًنا مَِّن السََّماِء َفُتْصِبَح َصِعیًدا َزَل﴾٣٩﴿َأَقلَّ ِمنَك َماًلا َوَوَلًدا 

َوُأِحیَط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَح ُیَقلُِّب َکفَّْیِه َعَلی َما َأنَفَق ِفیَها َوِهَي َخاِوَیٌة ﴾٤١﴿َتِطیَع َلُه َطَلًبا َفَلن َتْسَأْو ُیْصِبَح َماُؤَها َغْوًرا﴾٤٠﴿
»﴾٤٢﴿َعَلی ُعُروِشَها َوَیُقوُل َیا َلْیَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا 

را با درختان خرما ] باغ[و براى آنان آن دو مرد را مثل بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو «
داد و از می] به موقع[هر یك از این دو باغ محصول خود را ) ٣٢(پوشاندیم و میان آن دو را کشتزارى قرار دادیم 

و براى او میوه فراوان بود پس به ) ٣٣(نهرى روان کرده بودیم ] باغ[ورزید و میان آن دو چیزى دریغ نمی] صاحبش[
و ) ٣٤(کرد گفت مال من از تو بیشتر است و از حیث افراد از تو نیرومندترم رفیقش در حالی که با او گفت و گو می

و )٣٥(ذیرد کنم این نعمت هرگز زوال پگفت گمان نمی] و[در حالی که او به خویشتن ستمکار بود داخل باغ شد 
کنم که رستاخیز بر پا شود و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطعا بهتر از این را در بازگشتگمان نمی

کرد به او گفت آیا به آن کسی که تو را از خاك سپس از رفیقش در حالی که با او گفت و گو می) ٣٦(خواهم یافت 
خدا پروردگار من و هیچ اوست] گویممی[اما من ) ٣٧(ى درآورد کافر شدى مرد] به صورت[نطفه آفرید آنگاه تو را 

خدا ] قدرت[شدى چرا نگفتی ماشاء الله نیرویی جز به و چون داخل باغت) ٣٨(سازم پروردگارم شریك نمیکس را با
باغ تو به من عطا امید است که پروردگارم بهتر از) ٣٩(بینی نیست اگر مرا از حیث مال و فرزند کمتر از خود می

] در زمین[یا آب آن )٤٠(آفتی از آسمان بفرستد تا به زمینی هموار و لغزنده تبدیل گردد ] باغ تو[فرماید و بر آن 
هایش میوه] آفت آسمانی[و ] تا به او رسید آنچه را باید برسد[)٤١(فروکش کند تا هرگز نتوانی آن را به دست آورى 

زد در حالی که هزینه کرده بود دستهایش را بر هم می] باغ[آنچه در آن ] کف دادناز [را فرو گرفت پس براى 
»)٤٢(ساختم گفت اى کاش هیچ کس را شریك پروردگارم نمیمی] به حسرت[داربستهاى آن فرو ریخته بود و 

خود حداقل در این است که صاحب مغرور و جلوه فروش بوستانها روا داشت توجهستی بدانآنچه که در اینجا بای
گوید و حداقل باور دارد او از بازگشت به خدایش سخن می»یشوخ«یبوده، او به خداوند مومنبه خداظاهر و رسمًا 

واقعیتی ــروز جزا و سپس جاودانگیو ــ پایان زندگیش و پایان کائنات موعودساعت اینکه واقف است ازتا حدی 
اینک . خواهد یافتبهتر از این»گرددرب«ین باور است که حتی اگر به خدا توان از آن گریخت؛ او بر ااست که نمی

وی در دام شکر و : شودایمانی توصیف میپرستی و بینگرش او در غالب بت،رغم دانش و ایمان ظاهری به خداعلی
که مومنی افتاده استدوست او. و نهایتًا سرشت توهمی آنچه که مالک استداریافتد به خاطر نادانی از ناپایکفر می

آیا به آن کسی که تو را کند کهنکوهش میایمانیش در رابطه با غرور و جلوه فروشیش بلکه در رابطه با بیوی را نه
رذایل جلوه فروشی و در اینجا به ریشه؟مردى درآورد کافر شدى] به صورت[از خاك سپس از نطفه آفرید آنگاه تو را 
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به سهم خود آن مومن راستین. باشندمینه فقط کبر بلک کفرهایی ازجلوهکهرسیم تملکات خود میمبالغه در
محکم آن ایننتیجۀ. سازمپروردگارم شریك نمیخدا پروردگار من و هیچ کس را با اوست] گویممی[اما من :گویدمی

پس ،دهینسبت میبلکه داللت دارد بر آنکه تو به خدا شریکایمانی به خداستبیمظهرنه تنها تونگرش :است
اى کاش هیچ کس را شریك :گردداحب باغ تأیید میاین نتایج تلویحی بعدها در کالم خود ص. ایمشرک گشته

!ساختمپروردگارم نمی

ی خواهش » خدا«

و مجسمه و پرستش علني ادن چند سنگ له انکار وجودي و یا بنا نهال شدن صرفا مسیایماني و شریك براي خدا قابي
ؤمن می،اعتقادبه اصول و ذهني زبانیبه واسطه اذعان صرفًاکهبلکه آدمي شاید با فریب خود بیاندیشد.آنها نیست

کند، در چنین حالي وي به اساس همان اعتقادش خیانت ميهاحواالتي است که بمطیعاست در حالیکه خاطرش 
کوتاه قرآني مي سورهاین پیام را در این . کند اگرچه به ظاهر مناسك آن را نیز به جاي آورددین خود نیز خیانت مي

: یابیم

﴾٤﴿َفَوْیٌل لِّْلُمَصلِّیَن ﴾٣﴿َوَلا َیُحضُّ َعَلی َطَعاِم اْلِمْسِکیِن ﴾٢﴿َفَذِلَك الَِّذي َیُدعُّ اْلَیِتیَم ﴾١﴿َأَرَأْیَت الَِّذي ُیَکذُِّب ِبالدِّیِن «
»﴾٧﴿َوَیْمَنُعوَن اْلَماُعوَن ﴾٦﴿الَِّذیَن ُهْم ُیَراُؤوَن ﴾٥﴿ِذیَن ُهْم َعن َصَلاِتِهْم َساُهوَن الَّ

و به ) ٢(راند این همان کس است که یتیم را بسختی می) ١(خواند دیدى جزا را دروغ می] روز[آیا کسی را که «
)٦(کنند آنان که ریا می) ٥(که از نمازشان غافلند )٤(انی پس واى بر نمازگزار) ٣(کند دادن بینوا ترغیب نمیخوراك

) ٧-١آیات الماعون( »)٧(ورزند خوددارى می] و وسایل و مایحتاج خانه[زکات ] دادن[و از 

لکه، این پرستندگان ب. موضوع بیش از صرف مساله نفاق است، یعني اظهار علني به اسالم و بي ایماني مخفیانه به آن
فرومایگی خود با راروحاني آنۀ جوهري بدان پایبند باشند، اما در عملاعتقاد و اعمال ظاهرۀدر مرتبواقعشاید در 

به شیندبر جاي خدا مي نهمین منیت است که عمًال: ت شان استمنیۀکه این منعکس کنندگذراند،زیر پا می
:درونیشانمحرکه ۀ عنوان سرچشمه وجودي و بالفعل انگیز

»َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًلا«

سوره فرقان (»ضامن او باشی] توانیمی[خود را معبود خویش گرفته است دیدى آیا ] نفس[آیا آن کس که هواى «
).نیز آمده است٢٣آیه ضمون در سوره جاثیهماین عین،٤٣آیه 

شاید در راه خدا و دین وي چنین کسي حتي . گرددبي بر نور هدایت الهي ميبودن حجا»من«احساس
. سویي دارداین با تعلیمات بودایي هم.خفي خود باشدشرکهاي بیشتري نیز بکند، اما همچنان در بند مجاهدت
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رهایي از خود چقدر دست معلوم گرددتا بیاوریم نیز افزون بر آنچه آمد، خوب است قطعه اي الهام بخش از میلرپا را 
.غالب باشد»بودنمن«نیافتني است اگر که احساس

آنکه در رهایي مي کوشد و لیك
.نزدیكوبدگردداندیشد ن»نم«به 

روان بگشایدۀکوشد عقدآنکه مي
،آنگاه که جانش بلند نیست و رها

]١٥٣[.بیشتر یابد و بسقبض

:استنوا با اخالقیات اسالمي همبسیار را شرح مي دهد کهمیلرپا همچنین موضوعي 

،بذل و بخشش بدور از شفقت
چون بستن خود باشد به ستون

؛ا بندي چرمي و محکمب
]١٥٤[].زندان سمساردر[گردد میتر محکمبندفقط

:آموزد مشابه استيآنچه قرآن به ما در باب شفقت م

»لُّه َغِنيٌّ َحِلیٌم

اى است که آزارى به دنبال آن بهتر از صدقه]از اصرار و تندِى آنان[و گذشت ]در برابر نیازمندان[گفتارى پسندیده «
)٢٦٣سوره بقره آیه (» .نیاز بردبار استباشد، و خداوند بی

بر خاسته از منیت و در راستاي آن در گفته مرد مغرور ۀانگیز: خر فروشداستان صاحب باغ فگردیم به حال باز مي
فروشد که من از تو در مال و مکنت برترم و از تو قویترم ودر نزد مردم اول که به همسایه خود فخر مي: استمشهود

عبارت و غرورمنیت اظهار این از پی،یاالت باطل و مشغول تحقیر همسایهغرق در این خ. صاحب احترام بیشتر
در این حکایت آنچه وي . پرورانددارد که آن غرور و منیت را ميییسرچشمه مخفحاکی از آید کهدیگری می

حتي اگر نفس ،تمایالت دنیوي و تملقات ذهني استۀسیطرتحت که استاي از نفسگوید سخنگوي آن جنبهمي
ایمانيریشه در بي»همهاین «عجز در دریافتن ناپایداري.که این همه وقتی نابود شودفکر نکنم :یك مومن باشد

ل شدن براي خداوند در ینه فقط شریك قاویخطاي،پرستي عجین شده استایماني که با بتارد، بيداو واقعی
در اینجا .پرستدمينیز چون خداییبلکه وي هواي نفس خود را،استپندارد صورت مال و مکنتي که جاویدان مي

کهباوراینو در سر دیگربردمینفس را تا مرتبه الوهیت باال آدمی که»خواهش«در یک سر،ستهزیستی میک ه
:نه خواهند ماندجاودانیا در این دو تملکات آدمیمال و مکنت

»َأْخَلَدُهَیْحَسُب َأنَّ َماَلُه * الَِّذي َجَمَع َماًلا َوَعدََّدُه* َوْیٌل لُِّکلِّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة«
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مزه سوره ه(»پندارد که مالش او را جاوید کرده* که مالی گرد آورد و برشمردش*واى بر هر بدگوى عیبجویی«
)٣تا ١آیات 

اولی در منفي خالصه مي کند که ومثبتیتیدو قطباصطالحاتقرآن کریم اساس نجات و رستگاري را در
:وسهو هويالحات و دومی در اصطتعریف شده است الهي اصطالحات

»َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى* َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهی النَّْفَس َعِن اْلَهَوى«

پس جایگاه او * هوس باز داشت و هویو اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از
).٤١و٤٠آیات نازعاتسوره(همان بهشت است

. نگي خداوند مصر استکه آدمي در وجود و یگاحدیاد و مغلوب گردد به همان قباید من» هوی«معبود دروغیناین 
ویافکند حتي اگرباشد وي را به قهقراي شرك خفي مياوآدمي محرك و سر چشمه اعمال و نیات ي ابلعکس اگر هو

.اعتقاد به خدا را رسمًا تصدیق کرده باشد

جایگزین کنیم تا تشابه تعلیمات بوداییان و تعلیمات قرآن در ]خواهش[»هوي«را با»عطش«ۀکافي است کلم
ایدۀ واقعیت غایی در نفي محکم ــبوداییانگرشن. گرددروشن، خواسته هاي نفس زیرینقدم نهادن به ورايملزو

شان بر ناپایداري تاکید اکیدست وهاتمام رنجۀکه سرچشمو تمناایشان به خواهشتیزبینانهو نگاه نفس فردی
هیتواند مسلمین را در درك تعلیمات مشابمیدر تمنای آن است ــتمام آن چیزهایي در این دنیا که هوی و هوس 

از خودش معبودی به طور ضمنییشها» خواهش«شاندنصدر ندرآدمی با . است، یاری کندموجوددر قرآنکه 
همانو این یکي به نوبه خود باگردد؛ این نگرشی است که با توهم جاودانگی تملکات دنیوی تغذیه میدسازمي

زدگیمنیتاینچنین .گرددمیتر فربهدیگرانقیمت ستم بهکه بهگردد تا جایيتغذیه ميهای نفس خواهش
خوراک ، تملکات دنیایي، که گویي جاودانندفقط . ندنشارا به جاي کرم و افتادگي ميبخلچون نخوت و هاییترذایل

آگاهانه آن را نیمهکه آدمي آگاهانه یا است یدي قسبیت مهر ننفس نیستند؛ بلکه خوراک این گناهان شرك و کفر
طلب شهرت و عطش برايخواه راحتي جسماني باشد،،هر آنچه که به دنیا یا به منیت متعلق باشد.پنداردمطلق مي

دمي آهمان وقتشودبه محض آنکه به هر کدام از اینها توجه و اهمیت روا،احواالت روحانيستایش شدن و حتي
را این آیهژرفتر اینجاست که معناي . ن اشارت شده استاافتد که در مثال قرآني بدبه دام شرك و کفر خفي مي

:توان دیدمي

»ِرُکوَنلِّه ِإالَّ َوُهم مُّْش

)١٠٦سوره یوسف آیه (» گیرندشریك می] با او چیزى را[آورند جز اینکه و بیشترشان به خدا ایمان نمی«

ظریفی که بمثابه شرک از دامهاي دنیا گرایي پرهیزقادر به–کسانیکه پاك گردانیده شده اند –تنها مؤمنین مخلص 
ن آکرد مگر اغوا خواهدگوید که وي هر نفسي را شیطان به کردگار ميصسوره٨٣در آیه .هستندخفی است،
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و اوالد دنیویشیطان به امر خدا مصاحب آدمیان در اموالپس. )مخلصون(بندگاني که پاك گردانیده شده اند
:گرددمي

»اُن ِإالَّ ُغُروًراَوَشاِرْکُهْم ِفي اَألْمَواِل َواَألْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َیِعُدُهُم الشَّْیَط...«

سوره (» دهدو با آنان در اموال و اوالد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده نمی... «
.)٦٤اسراء آیه 

بنابر » فتنه«(های بسیار نهفته است »وسوسه«مان اموال و اوالدهشدار داده شده است که در،شاید به همین دلیل
.)تغابنسوره١٤آیه »عدو«(همسران و اوالدماندر» دشمن«همچنین و )عرافسوره ا٢٧آیه 

:گرددبیان میدر این آیه به زنهار بودچرا باید از اینهادلیل اصلی آنکه 

»َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَنَیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َلا ُتْلِهُکْم َأْمَواُلُکْم َوَلا َأْوَلاُدُکْم َعن ِذْکِر اللَِّه َوَمن َیْفَعْل«

اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نگرداند و هر کس چنین کند ] زنهار[اید اى کسانی که ایمان آورده«
) ٩سوره منافقون آیه (» آنان خود زیانکارانند

.ستاهاي دنیایيدلبستگيبرای زهرزهرپادیاد خدا بهترین 

شرك منبع و بنابراین ظریفتوانند سرچشمه تعلق خاطري نیز مي»خوبیهاي معنوي«ذکر شد که حتيپیشتر 
واقفبیشتر تر حکایتي که مد نظر داریم آمدهاي عمیقآید تا به پیبودایي به مدد مسلمین مينگرش،بار دیگر. دنباش

اند داشته باشد که بر اثر زهد و ریاضت و توروحاني مياتثمرکنایه ازحکایت این مذکور در »يهاباغ«.شوند
،ي در روز جزا معذور استهر این باور است که از حساب دصاحب مغرور این ثمرات ب:به عمل آمده است،عبادت

. درآمدی بر آن استپیشاش در این دنیا فقطبلکه در باغ بهتر و نیز برتري جایگاه خواهد یافت که این باغ روحاني
ناده دم باریکه سیهُادر]١٥٥[.خوانده شده است»مادیگرایي معنوي«در سنت بودایي به درستيذهناحواالت این

ست که از دنیا کناره گرفته دام های غروری و خود نمایي که در انتظار مرتاضي را ازبودا شاگردان خود ، ١سوتته
دین مواجه یاندر میان مدع»یمعنو«نظرات به ظاهر یندر زمان خود با چنیزبودا ن]١٥٦[.دهدزنهار مي،است

یجهمي دانستند، بالنتیادنینو تقدس در ایخود را صاحب مقام وارستگیانمدعینا. شده بود
به صرف خود را جاودنه پنداشته و لذا صاحب الوهیت،گذرا و نسبينفوسخوردهیبفر»گرایانیجاودانگ«این

بودن پوشالیبا دیالکتیک هتتاو انیچچهنآهای ترکیب آموزهاما . اي که کسب کرده بودندنیروها و احواالت راز گونه 
ــ هنیروانوهشونی،هدهرمتنها ]١٥٧[.سازدجاودان را برمال میو هم ستادعاي دارا بودن نفسي که هم فردي

١Udumbarika Sihanāda Sutta
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زودگذر هر چیز دیگري نهایت، و ابدی و بیو ازلي است مطلقذات خداوند باري تعالي در اصطالحات اسالمي ــ
.خوردگی است و بذر رنجامر گذرا حاصل فریبو عطش براياست 

ها دانست، گمراهينوعترین سرچشمه این باغ در حکایت قرآني مذکور را مي توان نماینده عمیقمتکبرصاحب پس 
تاکید ،این تاویل از داستان باه در پي آن مي آیدآیاتي که بالفاصل.غرور و نخوتبه شکلگر گمراهي و نه فقط جلوه

:مي گردد

»...ُهَناِلَك اْلَوَلاَیُة ِللَِّه اْلَحقِّ «

).٤٤هسوره کهف آی( »...یارى به خداى حق تعلق دارد] آشکار شد که[در آنجا «

و معناي تحت الفظي به مقتضاي متن. شده استفهمیده» یاری رساندن«به معناي در اینجا عمومًا » والیت«کلمه
تعبیر توانهم مي»تقدس«به معناي را» توالی«اما.ظي نیست مگر به مدد خداثمرات آدمي را از بالیا حفا:داستان

کسانی که براي هشداریچون آن راوانمي تکهتر ما از حکایت قرآنی استاین در هماهنگی با استنباط عمیق،کرد
جاي از میان به این احواالت شان وزني نخواهد داشت اگر که معنويحواالتد که اهستند به شمار آورقدسدر پی ت

ه نه آنکه سر بها فانی شود و تمام تقدسآدمي بایستي که در سرچشمه الهي: به خودستایی بینجامدبرداشتن خود
و است )١اوپادانه(»بستگی«ازشکلیدایي چنین ادعایي در اصطالحات بو. گرددك تقدس مدعی تملطغیان بر داشته 

ۀدمي به مرحمت میوآنفسدر این جا، این ایده که :]١٥٨[خودای ازایدهبهبستگی٢وادوپادانهاتتهباالخص
آنگاه »بروداز بین یروزههماینکهکنممن فکر نمی«اگر : گونگي دست یافته استمجاهدت هاي روحانیش به حق

.ست نیز به نظر نامیرا خواهد نمود» اینها « که صاحبتجربینفس

ت نواسکه یقینا هم به پایان برسانیم، ،بودایي شنیک ،٣کاناماتسوبا سخنان نافذ کنریواست که این بخش رامناسب
به آنچه ،آزمندی نفس ماانقطاع بيثقل« :»دنیااین حیات «برابرزهد در لزوممسلمین برايهر گونه حس با 

از آن سرشت آنها که رسدمیبه نظر . کنیمدور از خود توانیم آنها را نميبه راحتی ؛بخشدصاحبش هستیم وزن مي
]١٥٩[».داریمجراحت بر ميکنیمجدا اند و چون آنها را از خودپوست دیگر ما شده،اندشدهما

کرونا و رحمت : شفقت رحمانی

بلکه یك کیفیت وجودي است، این کیفیت وجودي یك ،تنها یك احساس نیست،همشفقت در همین مرتبه ي انساني 
:پیداست»همدردی«ه مهمانطور که از ریشه لغوي کل: طلبدپیش فرض ميچون رکت در رنج رااشمشم ملموس 

قتي بر یابد، چرا که واخالقي را در همین کیفیت ميبیان ترینناسبمتمتا فیزیك توحیدي .کشیدن با دیگريدرد

١upādāna
٢attavādupādāna
٣Kenryo Kanamatsu
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رم و محبتک،همدردي، رحمتشفقت ویلارنج دیگري مال ما خواهد شد و فض،ویمم جدایی و فراق غالب شتوه
چنان که در بخش به طریق مشابه. راستین تحقق بخشیده استبه اتحادگردند کهميتی کسیشخصیخصوصیات

آییمقیفا،چه خفي و چه جلي که غذاي آن است، و همچنین بر دنیاپرستيها مشغوليآمد وقتي که به دلنیزقبلي
این . یابندریان ميو خودجوش جخصایلي که بر گرد محبت ورزي همراه با همدردي جمع اند به طور طبیعيآنگاه

محدودگرایيو دنیایيزدگیجاي دارند دیگر از جانب انعقادات منیتیخصایل که در کنه و فطرت روحاني هر نفس
گیر را جو برکت الهي همه، نفس همدرديهکردیضانمخلوقات فبه تماممهر شفیقانه بلکه .ندشوو سرکوب نمی

:دیفرماميمجید به کردگار، قرآنایمان آورندگان و بي ایماناندر اشاره به دو دسته، یعنی. تاباندميمنعکس کرده

»َن َعَطاء َربَِّك َمْحُظوًرا«

» منع نشده است] از کسی[بخشیم و عطاى پروردگارت اینان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد می] دسته[هر دو «
).١٧سوره اسراء آیه (

:چرا که رحمت خداوند از کسي و چیزي دریغ نخواهد شد

»...َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُکلَّ َشْيٍء...«

).١٥٦سوره اعراف آیه (» ...همه چیز را فرا گرفته استو رحمتم...«

صلت انساني از این خب برای هر دو سنتاتفاق نظر دارند،شفیقانهورزي مهرخصلت تبر محوریابودآیین اسالم و 
که در این بخش امیدواریم که نشان دهیم. گرددآن ریشه دارد و به سوي او رهنمون مي، در جدا نیستمطلق
؛ گرددميآشکار،مستتر مانده بودآنچه در متون اولیه مجموعه پالي بسیار ضمني و،المي رحمتسمفهوم ابواسطه

، اي داردتعیین کنندهنقشکه شفقت در آندانستمکتب مهایانه نقش آن را مي توان چون نقشادر این راست
لذا بحث ما این خواهد .بودایان وبوداسفانرانگیختندر باخالقيصرفًالحاظ کیهان شناسي و نهبه چون اصلی برتر

جای شخصیت آدمي در بطنبایستي شفقت مهرورزانه هم براي مسلمین و هم براي بوداییان این خصلت بود که 
دلیل نهایش و قدری روحاني و ، این آرمان اخالقي حاکم باشددیگرانقبالآدمي در سرشت رفتار برو بایدگیرد

است گر اصليکه در مرتبه انساني بیاناستحقیقتيگر آن توصیفکهاستواقعیت را مدیون اینبخششاستحاله
.جای داردمطلقکه در کنه 

بسیار به . کنند و به این ترتیب به آن برکت مي بخشنداست که در اسالم هر کاري را با نام خداوند آغاز ميمشهور
درکه استعشق رحمانياسالم این چرا که در،آغاز گردد»هاي رحمت نام«جاست که هر عملي بایستي با نامي از

شدنیجدا)ابودآیین در ١متته(شفقت از محبتدر هر دو آیین.دیدیمخواهًاچنانکه بعد،داردجای مخلوقاتبن

١mettā
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آن است که این خوریم که بیانگر نیز برمي» شفقتـمحبت« ١کرونامیتریمرکبواژهدر آیین بودا به حتی . نیست
عنای رحمت در اسالم مmercyوcompationهایهم واژهانگلیسیدر زباناند؛ در واقع شدهدو اصل در هم بافته 

]١٦٠[.نیز به آنها افزوده گردد) love(الزم است مولفه محبت و کننرا به خوبی ادا نمی

این خود داللت بر آن دارد که اصل. کندتوصیف ميپیامبر اسالم رحمت خداوند را برتر از محبت مادر به کودك 
جالب ،قبل از بررسي بیشتر این موضوع. اوستنزد خودترین صفات انساني در ترین و مشفقانهاین مهرورزانهمتعال

متتادر . کرونا جدا نیسترا روشن کند، محبتي که از متتایبودا نیز حکایتي مشابه مي آورد تا معنااست بدانیم که
:خوانیمچنین مي)آموزۀ محبت(سوتره

.دیهمچنان بایستي با خاطري بي کران بر تمام موجودات محبت ورز،چنانکه مادر در کودك مي نگرد و حافظ اوست
]١٦١[

خواست که مردمان را از رنج برهاند و او مي: در واقع از روي رحمت است که بودا به تعلیم موعظه دهرمه مي پردازد
یبودا به روشنیینآیلدر اوایلذا حت.برایشان روشن کند و راه از میان بردن علت آن را به آنها بیاموزدعلت آن را

یه بودایی، معذالک باید ُاپاداشته است دریجاییننبوده است بلکه در قلب و بطن آیصفت اصلیکشفقت تنها 
شفقت . توان یافتیانه میاست که در متون هحنهتوجه داست که تاکید مهایانه بر شفقت بسیار فراتر از آن چیزی 

هم بر تن ]١٦٢[ایاسطورهیانه است، اما در متون مهایانه، این جنبه جامهای اساسی و الینفک در هینهجنبه
بودای فروغ «زند یعنی یافته را در آیین بودا تقریب مینهد که خداوند تشخصکند و قدم در تعریف آن چیزی میمی
کند و بدین وسیله در حل معمای منطقی مهایانه عمل شفقت را تا اصل و ریشه آن ردیابی می). بههآمیتا(»پایانبی

. کندرساند، یا حداقل آنچه را که پیشتر صمنی و مستتر بوده را آشکار میدر درون ساختار تراوده مساعدت می
گر شفقت بتوان آن وجودی که دریافتشود، رنج متحمل ت که فردی نیسنفس اگر هیچ : مشکل منطقی این است

اگر نفس شفیق نیز چیزی نیست آید اگر که نفس بخشنده نیز مشابهًا ناموجود است ــنامیدش چیست و از کجا می
نظر به اینکه بودا صراحتًا از حیات پس که فاقد واقعیت ذاتی هستند؟ )سَکندَه(های تجربی و روانی مگر رسوبات الیه
باید بعد از مرگ یا بهشت، سخن گفته، بایستی نتیجه گرفت که چیزی شبیه نفس در حقیقت میاز مرگ، در دوزخ

افتد بسته به میزان درکش ازتعلیمات یابد و یا در دوزخ میاست که یا به آسمان اعتال می» چیز«تداوم یابد، و همین 
.جوی بودا استو اعمالی که مطابق با مقرارت دانش همدردی

شفقتسرچشمه

پاسخ ساده این است که مقامشفقت بودا چیست؟غاییسرچشمه:افتد کهدر اینجا از قلم میاین سوال اما
چطور :اما این سوال باقی ست. ستاشفقت از بطن نیروانا یا شونیا ساری : ن استآخود سرچشمه یافتگی روشنایی

١maitrī-karunā
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شخصی ًاشفقت خود مشخصسرشت، در حالی که شودشفقت از مرتبه ای تشخص نیافته و ورای تشخص ساری می
طلبد که در زندگی آدمیانی که در رنجند از روی همدلی و در عمل یاری رساند، به شخصی میایست، یعنی ارادها

قادر به ، چون اگر نباشد از روی شفقتبایستی متعال باشد.لق باشدعالوه این اراده بایستی در عین حال متعال یا مط
با زندگان هیچ سنخیتی رنهگوای از نسبیت و تقیید نیز بپذیرد؛ اما بایستی جنبهدات مقید نیستنجات موجو

دقیقا همین آمیزش متعال مطلق و شفقت تشخص یافته است که در اسالم به صفت رحمت الهی توصیف .داشتنمی
]١٦٣[.بودایان آسمانی ترسیم شده استشده است و در متون ماهایانه چون

از فردیت حسگر خود وی نسابحد وم در کمال خود متجسد شده بود، بیی حکیگوتماشخصشفقت که دراصل 
شنید، سعی وی هدر صدایمبهدید و هر که مراکالبدمهر که مرا به«:چنان که پیشتر نقل کردیم. ه استفراتر بود

شفقت ]١٦٤[».که کالبدهای دهرما راه دانایا ننددر بودا باید دهرما را دید چون . رفته باشد؛ ایشان مرا نخواهند دید
در آیین بودا . کندشمول است؛ گوتامای حکیم این صفت را به نحوی خاص متجلی میدر خور دهرما کلی و جهان

بسیار ،انددر خیال نگنجد بودهبس دور کهکه در زمان هایرابطه میان خاص و کلی با اسطوره هایی از بودایانی
که »تشخص یافته«بنابرین متون ماهیانه تصویری از یک خداوند. شودگوتمه، توضیح داده میپیش از تولد 

او دست دهند که بدون برکت و رحمتمیارایه ــه، والخ هنه، امیتاببودا، ویروچدیآــ مختلف داردهایویژگی
روشن است که .بودایان استبرتر از مقامآنجایی کهیعنیتا چه رسد به نیروانه،هناممکن بود»پاک بوم «یافتن به 

گردد؛ هر دو آیین یک اصل الوهیت نزدیکتر میمفهوم اسالمیخصیصه شفقت بهآیین بودا نظر به ریشه و اساس
ی نتجلی انسا: کنند، همان که بودا در بابش نه سخن به سود گفت و نه به زیانغیر قابل انکار متافیزیکی را اذعان می

شفقت تمام قوه و اثر خود را مدیون سرچشمه ای فوق ،د شفقت را به تمامی آشکار کند؛ بلعکستوانصرف نمی
، لباس تشخص تابداین سر چشمه متعال است، اما از آنجا که بر تمام مخلوقات می.است»الهی«انسانی، مطلق یا 

سخن از چنین اراده ای به میان ین کهای مهرورزانه و آگاه و فعال برای نجات ایشان دارد؛ همچر که ارده،گیردمی
.هم هست که صاحب اختیار این اراده است»شخصی«یعنیآیدمی

عیب و غش جنبه ای بشرگون دانست که بر آن مطلق بیمطلقتوان به عنوان تشخص یافتناز یک جنبه، این را می
چرا که به هیچ وجه من الوجوه . صحبت شودتواند با آدمیان همبخشد، جانبه ای که بدون آن وی نمیو شخصی می

و ، مهرچراکه تجلی صفاتی چون شفقت. نیستنسبتی ،هر گونه نسبیت و تقیید قابل درکیبا پاک رامطلقآن 
،چنان که پیشتر نیز تاکید شد، آن مطلق.کندنمینفادمال مده را کارحمت طبیعت آن اصل که چنین در تجلی آ

فراتر از این اسماء و گیرد؛خود میهبا این عالم بمواجهآن مطلق در هر نام و صفتی ست که الذات است که فراتر از 
. الهی دارد که دقیقا با این اسماء و صفات شکل گرفته اند»متشخص«ابعادصفات رفتن داللت بر باالتر رفتن از آن

توان متناظر یانه میهینهــ قطب ماهیانهدو مفهوم از پروردگار در اسالم را با دو ) سنتز(ترکیب به همین روش،
پروردگار همراه با تمام کیفیاتی که اسماء الهی نمایان و صورتچرا که ابعاد تشخص یافته و ورای تشخص. دانست

تضادی نیست بین اذعان بر اینکه ذات خداوند از هر صفت. تام هستندی آرایشکنند، در هماهنگی و هممی
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گیرد تا در مدرکی به نحوی بی قیاس باالتر است و اینکه خداوند این صفات متشخص را به خود می»متشخص«
کند تواند کمکمیاین سنتز اسالمی. یردر گبا مخلوقات خود قراهورزانرابطه ای نجات بخش و روشنایی بخش و مهر

بوداییان اولیه بر آن اصرارداشتند، یعنیهماهیانه نام گرفته به هیچ روی در آنچ»خدا پرستی«آنچه کهتا ببینیم 
. کندنمیمماشات،شونیا در مقابل تمام صفت مدرک/ نیروانه / تعالی دهارما 

یگانگی و شفقت 

بین تعلیم ربط: کندرا نیز تسهیل میپیش آید یک بودایی یسالم همچنین پاسخ به این مشکل که شاید براا
ند، و خصلت شفقت، که سمساره و نیروانه یکیودویی نیستوی نیست»غیر«رسدمیتوحیدی، که بنابر آن به نظر

یا شاید این سوال مطرح شود ؟چیست، استو لذا مستلزم دوگانگیطلبدمیدهیعنی دهنده و پذیرنچیز دوًا منطق
ن چنیسخ ما ت؟ در اصطالحات اسالمی پاآن هستجلی مشفقانهشرط حقیقت و قید وکه آیا تقابلی بین تعالی بی

نیست بلکه دربرگیرنده و جامع چراکه یگانگی خداوند سلبی . استشفقتمستلزم ًااکیداست که یگانگی حقیقت
ملبس به صفت . )ایمنانت(حاضرجاهو هم هماست )ترانساندانت(هم احد است و هم واحد، یعنی هم متعالــ است

عد حال از همین ُب. »المحیط«ست وا»الواسع«از اینرو ویکس است؛چیز و همههرگیرنده همدر بالواحد، خداوند
حضور خود در این و علم ونه فقط از روی هستیکه خداوندآید، چرااست که شفقت برمیگانمحیط بودن بر هم

چنانکه »رحمت من بر همه چیز مسبوق است «.رحمت هم هستبلکه از روی،گرددلم است که در برگیرنده میاع
همه در بر گیرندهاو را چون که خوانند چونرحمت خداوند را پیشتر از علمش میالواقع یفرشتگان ف. دیدیمپیشتر 

:دگوینمیچیزها خوانده

»...لَّ َشْيٍء رَّْحَمًة َوِعْلًماَربََّنا َوِسْعَت ُک...«

]١٦٥[).٧یه آغافرهسور(»...هر چیز احاطه دارد] تو بر[پروردگارا رحمت و دانش ... «

یستنیزجایویبرا» شفقت«یا»یهمدرد«است اما حمل صفت »یمرح«شک یبخداوند:اعترض شود کهیدشا
یلتیبه عنوان فضیهمدردیاشفقت : خواهد بودینجواب چن. یستن» رنج«چرا که او همراه مخلوقات خود گرفتار

) یپتآرکه(یاست که ُمُثل اعل»مترح«یصفت الهینداشته باشد؛ همیالهیدر صفتیشهربایستییمیانسان
با دو اصل به ظاهر یآن در آدمیرو تصویصفت الهینهمینارتباط بیژگیو.گرددیم» شفقت«یانسانیلتفض

در »یمرح«ِ گفت که خداوندتوانیبه استعاره میه،از نظرگاه تشبینبنابرا. »یهتنز«و»یهتشب«:یگرددمیانمتضاد ب
رحمتش یاز رویاست که و»دلسوزی«یایدردهمینهمیو از روکند،یمیدلسوزیمانکرده برایهمدردرنج ما

ن آاز :آیدیبرمیهتنزکه از ُبعدیگاهدیدیعنیهم دارد، یبه مکملیازمفهوم نینما اا.آوردیمیرونرنج بینما را از ا
.محدود کردیتینسبیچبه هراآنشودینمی،اال ذات الهیستنیزیقائم به چیتصفت رحمانینرو که ا
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ست که باید کسب کرد و پروراند؛ لذا باید این فضیلتیًای بلعکس شفقت به عنوان رحمت مشخصدر مرتبه انسان
خواهدالهی ایو ریشهفاقد اصلیر این صورت، این فضیلت انسانیصفت جایی در مرتبه الوهیت داشته باشد، در غ

،این از تمثیل مادر و کودک که از پیامبر اکرم نقل شد. بود بدون علتی الهیبود، یعنی شفقت معلولی انسانی می
ن است کرابه مخلوقاتش با این تفاوت که شفقت الهی بیشفقت انسانی همچون شفقت خداوند است: گرددروشن می

تنها شدت و قوت ،ستاین صفت یکی و فقط یکیذات . که شفقت انسانی محدود است و مقیدحال آن،مقیدو نا
.بندی استاطوار ظهور آن تابع درجه و سلسلهشناسانه آن یاهستی

صاحب کیفیتی مطلق و شودخداوند منصوب میکه این صفت وقتی بهمستلزم آن استجنبه تعالی در خور خداوند 
:کندبه لحاظ انسانی، شفقت دو چیز را متجلی می. یتمحدود انسانها در این کیفدر تقابل با مشارکتینهایت گرددب

منشاء ،به لحاظ الهی. رنجست و از طرف دیگر یک قابلیت انسانی برای چشیدنفضیلتی که ذاتش الهیاز یک طرف،
شود اما آمادگی برای چشیدن رنجی که با موقعیت انسانی قرین است، تماما غایب الهی شفقت انسانی تصریح می

یکی اتصال ذاتی و ،و چیز هستــ دیا ساده تر، بین انسان و خداــین فضیلتی انسانی و صفتی الهی ماب. است
. ، تشبیه و تنزیهشناسانهتمایز هستیو تشبیهیمشارکت دیگری انفصال وجودی، 

اگر شفقت. پردازدالهی و یگانگی وی میامام غزالی به گونه ای دیگر به حل و فصل این تعارض ظاهری بین شفقت
شود محبت را به دیگری مطرح کرد که آیا میتوان سوال را جورچون وجهی از محبت فهم گردد، در آن صورت می

تواند خواهشی برای مخلوقاتش داشته باشد در جایی که وی هر چه که ممکن ، یعنی آیا خداوند میخدا نسبت داد
تواند مقیید را بطلبد؟ امام غزالی در پاسخ به این یا مطلق میدارد؟ آحساباست بطلبد را به تمام و کمال و بی حد و

ۀ به کار بردن کلم.سخن گفته استو سپس در اصطالحات عرفان توحیدیسوال ابتدا از باب کالمی وارد شده
عشق .چه برای آدمی و چه برای خداوند جایز است، معذالک معنی لغت بسته به عامل محبت متفاوت است»محبت«

ی ی عبارت است از میل نفس آدمی به آنچه که در هماهنگی با وی است، زیبایی خواه بیرونی یا درونی، و تمناانسان
در نظر . تواند در خودش بدان دست یابیداز این عشق وی به کمال رسد، کمالی که نمی. نفسی دیگرازحصول عشق

. به کمال رسیده، نسبت داددر او بی حد و حصرتوان به خداوندی که تمام خصایلچنین عشقی را نمیامام غزالی
عشق خداوند . داردخداوند مخلوقات خود را دوست می،و باالترتوان این را گفت که از دیدگاه متافیزیکیاما می
بنابراین، وقتی که قرآن به . عشق او به خود اوستبل. یستن»دیگری«ست، اما محبت وی برای موجودواقعیمطلقا

ورزد خداوند در واقع به ایشان مهر می«، این یعنی که)٥٤آیه ٥سوره (».داردآنها را دوست می«گوید کهتاکید می
است نی که او جامع همه موجوداتعخود کسی را دوست ندارد، به این م، اما در واقع او غیر]به نفوس تمام آدمیان[

]١٦٦[.»و چیزی غیر از او نیست

:قدسی که پیشتر آمد، چنان استنباط میکند که خداوند جامع مخلوقات استغزالی با اشاره به این حدیث



٧٨

پس اگر دوستش : شود تا جایی که دوستش بدارمبه تدریج با انجام نوافل و عبادات به من نزدیک می] من[بندۀ ...«
ه آن سخن شوم که ببیند و زبانش میشوم که به آن میشنود و چشمش میشوم که به آن میبدارم، گوشش می

»...گویدمی

اند که تنها اوست که هست، یعنی ال اله اال الله، و تنها مقدسین و اولیا الله هستند که به درک این حقیقت نائل شده
به من نزدیک ... بندۀ من «:الهی استمهرعملو این خود ،این شناخت حاصل نشود مگر به فنا در آن حقیقت

گردد که خداوند بر تمام موجودات میشاهدعارف ست کهااز همین عشق. »شود تا جایی که دوستش بدارممی
نه فقط این مهر.کران الهی به خودش است، باری تعالیبرخاسته از مهر بیمهربان است، و اینکه در حقیقت این مهر

.گرددرا در برگیرنده است، بیان میهمه رحمت که واسطه به کلمه محبت بلکه به واسطۀ 

***

ها با مقوالتی شناسانه از شفقت در اسالم تنمقوالت متافیزیکی و کیهانبرسد که اینچنین به نظر شاید در نگاه اول 
تعلیمات تراواده در باب شفقت به نظر بیشتر روانشناختی و فردگرا ست تا. یانه قابل قیاس استاهمشابه در م

باشفقت متن زیر شاید این به فکر به ذهن خطور کند کهبرای مثال، بعد از خواندن . شمولشناختی و جهانهستی
.پذیردنفاد می،ستدهرمهشفقتی که در بطن :یک ُبعدفقط

چیست؟ ویران نامرکبای رهروان آن . دهمو راه رسیدن به آن آموزش مینامرکبشما را در باره آن ای رهروان،«
رسدمینامرکبو ای رهروان، راهی که به آن . گویندنامرکبآنکردن شهوت و نفرت و غفلت را ای رهروان

پس ای رهروان آیا آن نامرکب را بر شما نمایان نکردم و راه . آنچه بدن خوانده شودبرکشیک ذهن است چیست؟ آن 
رسیدن به آن را برایتان روشن نگرداندم؟ هر چه که یک آموزگار از سر شفقت و برای بهروزی شاگردانش بخواهد، 

]١٦٧[».امرا برایتان ای رهروان به انجام رسانیدهمن آن

شمول نگریست که صورت شفقت گرفته و به هیچ روی ابعاد جهانتربیتاما این بعد را بایستی به جهت غایت
:شودنین قطعاتی یافت میچمتنی از مجموعه پالیبرای مثال در . انکارچه برسد به کندشفقت را طرد نمی

را باد؛باشندگانۀراحت هم
!خوش دلی همگی را باد

کند،هر آنکه استنشاق می
ثابت و ناثابت بدون استثنا،

و بزرگ،بلند
.، لطیف و ظریفتوسط و کوتاهم

.مریی و نامریی، دور و نزدیک
در این دنیا یا بدنیا نیامده

]١٦٨[!خوشدل همگی را باد
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و فراتر از تمام موجودات گردد بی هیچ استثناییکه خصلت شفقت بایستی متوجه تمام ابیمیدر این قول درمی
یابیم؛ اگر که یخوانی بین آیین بودا و اسالم مجا یک همهمیندر .رودتربیتی چگونگیهای فردی یا روانشناختی یا 

نیز بایستی این خصلت انمسلمرحمت خداوند همه را شامل است و اگر لطفش بر عاصی و مطیع مقدر است، فرد 
؛ به عبارت دیگر، آدمی باید که در شفقت خودشفقت پیشه کندموجوداتهمهدر قبال ،عکس کردهالهی را من

دیث نبوی بر آن تاکید شده احدر اموکدًا ه روابط مابین اشخاص است کهقاعدی ازباشد، این خود کاربرد»متعصب«
.نه سوء ظن،سن ظن داشته باشدآدمی باید در قبال همنوع خود همواره ُحاست که

یدنیایتمام اشیابا گرداندن «:یابیممیگیر شفقت همهسرشتوصفی از در مجموعه پالیبه طریق مشابه 
هایی که چون ذهنبا نگریممیتمام دنیا به ما همچنان اند، شدهیی که با شفقت آراسته هابه موضوع ذهنباشندگان 

بر همین سیاق بودا به ]١٦٩[»)١مانهاپپه(گشاده و بی اندازه دغدغه، رها از دشمنی، وسیع وزمین است گویی بی
گنگا که سوختن «یا»فضا که رنگ نپذیرد«که همچونبپروراننددهد که شفقت را در خود چنانپیروانش تعلیم می

]١٧٠[.گردند»نگیرد

٣تَهپورنیدر َمُنرهآننظری بر تفسیری سنتی از٢.کندتعریف می»شفقت«را »رهایی اندیشه«در عین سادگیبودا 

:جالب است

... در مواجه با باشندگان صاحب حواس شفقت است با آرزوی خوشدلی برای آنها. رهایی ذهن، مهر و شفقت است«
تمنا، خشم، حس :نیواَرنه[مخالفان مزاحم آزاد است از قید ،آن را رهایی ذهن گویند ازیرا که ذهن قرین با شفقت

]١٧١[».و دیگر چیزها]تردیدپریشانی، کاهلی، 

ای در اینجا نهفته است که فرد مولفهتوصیف از زبان استاد برای روشن کردن شاگردان نیست؛ًادر اینجا شفقت صرف
سوبژکتیو برای بهره جستن از امکانات مراقبه برای استلزامدهد، لذا بیشتر چون قرار مییافتگی روشناییرا رودررو با

پیش از آنکه آدمی بتواند به مدداز اینرو. تا صرف انتقال اوبژکتیو این امکاناتاست یافتگیروشنایینیل به
. بر رنج غلبه کند، بایستی شفقتی برای رنج دیگران داشته باشدیافتگی روشنایی

ر عین حال ثمرهاما د. کشت کردبذر مراقبهبایستی درآنکهخواندمی»خاکی«چونشمول رابودا این شفقت جهان
نیز هست، چرا که حتی زمانی که روشنایی به تمام و کمال حاصل گردد، این شفقت چون شاخصی یافتگی روشنایی

]١٧٢[.به جای خواهد بودیافته همچنان برای همگانازذهن فرد روشنایی

١appamāna
Anguttara Nikāyaدر١:۴نک ٢
٣Manorathapūrnī
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دگارآفریبسانرحمت

ین بودا مستتر و ضمنی بود، آیدید که آنچه در اوایل ، خواهیماشد دیگری از شفقت، یعنی قوه خالقهبا نظری بر بع
در هر دو آیین، . گرددبعد ها در مکاتبی از ماهایانه همچون جودو شن و همچنین در اسالم به کلی مشهود و بارز می

حال آنکه ،در قران این مفهوم به صراحت آمده است. »و شفیقمهربانگانبر هم«کسی نیست جز آنخالق هستی
.ه استآوردرقط در بعضی مکاتب ماهایانه سر بین بودا فدر آی

یم همچنین عبارت بسم الله الرحمن الرح. برندکه گفتیم مسلمین در آغاز هر کارمهمی ابتدا نام خداوند را میچنان
با یادآوری ادارمعندر کل مناسب است که تمام مناسک و اعماِل. نیز هست) اال یکی(ن آقرسورهایمطلع تمام

. خوریمدر این عبارت به دو کلمه که هر دو مشتق از رحمت هستند بر می. مبادی رحمت عالم مخلوق آغاز گردد
با آمیزش این دو . به قدرت نجات دهنده آن»الرحیم«اشاره به قدرت خالق رحمت دارد وًاعموم»الرحمن«کلمه
کسی از درگاه رحمت همه گیرش نخواهد ت جایی برای راندنمهرورزانه، یعنی خالق و شفیع، در نهایشفقتۀمؤلف
:از اینروست که خواندن نام الرحمن معادل خواندن نام الوهیت است. ماند

»ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن «

).١١٠آیه ،سوره اسراء(» ...رابگو الله را بخوانید یا الرحمن«

توان نمیالهیست،سرشتنه ُکالهی یکسان باشد، بالنتیجه رحمت را که بیانۀل با جوهرکمااگر الرحمن تا این حِد
به اطوار کهنیز هست انگاشت بلکه آن مهر بیکران و بهجت کامل حقیقت غاییشفقت صرفبه سادگی بخشندگی یا

.شودریز میدر عالم خلق سرویبیشمار بخشندگی و شفقت، سالم و محبت

دهد از آنچه می:کند، فهم شودبذل میشخودوجود از محبتی کهستی در وهله اول در غالبرحمت بایپس
آفریند و در معاشرت با مخلوقاتش سرشت شفقت مهرورزانه به خود خودش است، بهجت متعال که از روی مهر می

م، پیامبر رحمت متعال خداوند چنانکه پیشتر دیدی. گیرد، که این انگیزه غالب در تماس خداوندگار با بنگان استمی
اش ــ توصیف مادری که دیوانه وار در پی کودک گم شدهکنند با مثالی جالب توجه از رحمت در این عالم، بیان می

.ریزدفشارد و شیر در دهانش مییابد، سخت در آغوش کشیده به سینه خود میاست و چون او را می

:چنانکه پیشتر نیز آمد

... «

ـ اسراء آیه ١٧سوره (» ...رحمن را بخوانید هر کدام را بخوانید براى او نامهاى نیکو استالرا بخوانید یا اللهبگو «
١١٠.(
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شوند حال چه نامهای لطف و رحمت و چه و شمرده میباید توجه داشت که در این آیه تمام نامهای خداوند نیک
گیرند، که اما نکته اصلی آن است که اسماء الرحمن و الله در عمل در کنار هم قرار می.نامهای شدت و سختگیری

خوانیم که رحمت در دو آیه می. شودگر آن است که کیفیت رحمت ما را به کنه سرشت الهی رهنمون میاین نشان
شده است» نوشته«اوند بر نفس خد

» َکَتَب َعَلی َنْفِسِه الرَّْحَمَة«

).١٢انعام آیه سوره(» خویش رحمت را نوشته استبر نفس ] خداوند[«

» َکَتَب َربُُّکْم َعَلی َنْفِسِه الرَّْحَمَة«

.)٥٤انعام آیه سوره(» پروردگارتان بر نفس خویش رهمت را نوشته است«

یا خود یا ذات خداوند حک کردن درونی دارد، تا رحمت چون قانونی درونی که بر نفستلویحًا معنای» کتب«واژه 
ای برای توصیف متافیزیکی توان چون استعارهدر اینجا را می» نوشتن«به کارگیری تصویر . حاکم است، درک گردد

خویش یعنی برپس نوشتن خداوند . آن رحمتی دانست که گویی در بطن واقعیت سرشت الهی حک شده است
.وصف پروردگار از خویش و از اعماق سرشت خویشتن

:آیددهد آنجا که گفته میه میینده از قوه خالقیت رحمت الهی ارازسوره الرحمن تصویری

»َعلََّمُه اْلَبَیاَن*َخَلَق االنسَن * َعلََّم اْلُقْرَءان * الرَّْحَمُن «

).٤تا ١آیات سوره الرحمن (»ه او بیان آموختب*انسان را آفرید*قرآن را یاد داد*رحمنال«

توصیف نعمات بهشتی در این سوره با. صفت ذاتی و لبابی پروردگار استهمینکل این سوره تکرار و یادآوری
، من جمله کل کاینات اوچنین است مجد و زیبایی و هماهنگی های نیز ، اما استگردیدههمراه جذابیت و هیبت 

ردد کهگچون ترجیع بندی به کرات تکرار میپس این آیهطبیعت بکر؛های تمام شگفتی

»)؟(َفِبَأى َءاالِء َربُِّکَما ُتَکذَِّباِن«

. »)؟(پس کدام یك از نعمتهاى پروردگارتان را منکرید«

فرا،دهدت را شکل مییعجوهر واق،مراتب مختلفی که در آنها رحمتدر سوره مبارکه ما را به تفکر و تعمق این
پروردگار باری تعالی ست، رحمتی که بسیار زیبا و مسجع در سرشتخواند، یعنی رحمتی که توصیف ژرفای می

قرآن و تمام قرائت سوره جای داده شده است، رحمتی که پدید آورنده همه چیزهاست، رحمتی که خود را در
فقط با رحمتش بلکه از رحمتش هخداوند نسوره آدمی شاهد است کهدر این. کندطبیعت عیان می) آیات(نشانهای 

:و برای رحمتش است که میآفریند
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ء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُکلَّ َشْيٍء َواْکُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْیَك َقاَل َعَذاِبي ُأِصیُب ِبِه َمْن َأَشا«
»َیتَُّقوَن َوُیْؤُتوَن الزََّکاَة َوالَِّذیَن ُهم ِبآَیاِتَنا ُیْؤِمُنوَنَفَسَأْکُتُبَها ِللَِّذیَن

ایم فرمود عذاب خود را به هر زیرا که ما به سوى تو بازگشته] نیز[براى ما در این دنیا نیکی مقرر فرما و در آخرت و «
کنند و براى کسانی که پرهیزگارى میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و به زودى آن را کس بخواهم می

)١٥٦آیه :ـ اعراف٧سوره (» دارمآورند مقرر میدهند و آنان که به آیات ما ایمان میزکات می

و

»یَنْجَمِعِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َکِلَمُة َربَِّك َألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأ«

تحقق ] چنین[مگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت «
)١١٩آیه :ـ هود١١سوره (» البته جهنم را از جن و انس یکسره پر خواهم کرد] که[پذیرفته است 

) دهندگیو نجاتبه ابعاد هستی شناسییا مربوط (شفقت مهرورزانه دو خصوصیت خالق و فالح بخشآمیزشاز
گردد؛ رحمتی تواند بگریزد، معلوم مییا ازآن نمیگردددلیل اینکه چرا هیچ کس نهایتا از رحمت الهی محروم نمی

هم هر دو مشتق از یک ریشه »رحم«و»رحیم«کلمات عربیدر اصل. که زهدان الهی دربر گیرنده کل کائنات است
رحمت جای دارد همچنان در دلآنبلکه نیسترحمت به وجود آمده است، اما این ختم آنکل کائنات از . هستند

. تغذیه کرده نمو می یابدجای دارد و از آنشود همچنان که جنین در زهدان مادرن تغذیه میآو هر لحظه از 
این زهدان هم محیط است بر همه . چنین رفتهــیعنی زهدان تتاگته ، ١گربههچنانکه دیدیم معنی لغت به لغت تتاگت
بودا که در درون حضور دارد و هر انسانی باید در جهت نیل سرشتچون هم،چیز و هم محاط است در نفس آدمی

.به آن کوشش کند

که این اشتقاق لغوی و ارتباط آن با مهر مادری و زهدان رحمتی که آفرینش را در بر دارد یادآور تناسبی مشابه است 
در . ای که نام حضرت مریم بر آن نهاده شده استسورهای از قران کریم بدان اشاراتی رازگونه رفته است؛سورهدر

صفت الرحمن همچون معادلی برای نام خداوند به کرات به کار رفته است؛ در جاییشاهدیم کهسوره مبارکه مریم
، در جای دیگری )٢٦آیه (کند روزه خود را نذر او مییا،)١٨آیه (مقدس به حضرت رحمان پناه می برد مریم 

؛ یا آنگاه که آیات حضرت رحمان بر پیامبران خوانده )٤٤آیه (شیطان با عنوان دشمن حضرت رحمان خوانده میشود 
ی بدین ترتیب نام الرحمن شانزده بار در این سوره مذکور آمده، یعن. و الخ،گریان به سجده می افتندشود ایشانمی

هر سوره، لغت الرحمن در کل قران پنجاه و هفت دفعه ذکر شده است، به مطلعصرفنظر از.بیش از هر سوره دیگری
[١٧٣].این ترتیب بیش از ربع این دفعات در سوره مریم مذکور است

١ Tathāgatagarbha
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نگرش اینکه رحمت خداوند در آید؛ وآنجوهره و مغز آنچه پیشتر گفتیم به مددمان میمالحظات فوق برای فهم
که تنها ستغایی اواقعیتسرریزبهجت ونی بخشندگی نیست؛ بل که آن مهری بیکران عالم فقط به معاسالم به

توان بعضی دیدگاههای مطرح در آیین بودا را درک به مدد همین مالحظات می. ستایکی از تجلیاتش بخشندگی 
ن آکنه حقیقت این است که همه باشندگان مولود «:خوریمبه آن بر میدیدگاهی نظیر آنچه در جودو شن،کرد

ای از علییت است که در متون بودایی اولیه به کل غایب است؛ در چنین عبارتی بیان جانبه]١٧٤[».عشق الیزال ند
باشندگان وجود »زایش«ز اهمیت در ارتباط با یتنها نکته حا. آنجا تمام تاکید بر فرار از چرخه زایش و میرش است

آیند چون به اسارت آمدن ؛ بنابرین روندی که باشندگان به این دنیا می.جوینداست که همه در او پناه می»دهنازا«آن
در آیین بودای مهایانه عباراتی در باب عشق و شفقت یافت معذالک.که گریز ناپذیر استاستدر بند رنج و مرگی

خود »شفقت اعظم«خود را در وجه»الیزالحیات«مطلقاینکه. استمطلقشود که حاکی از قوه خالقیت می
:شودبیان می) Naturalness(نچرالنسکند در این بخش از کتابآشکار می

میدا هم روشناییآ. ها به او مربوطندو همه هویتبد، یامیدا روح برتری ست که از او همه الهامات معنوی نمو میآ«
روشنایی ــ )٢دایچی: مهاپرجنا(وی هم فرزانگی مهین. )١یتایوسآم(و هم حیات الیزالاست)آمیتابه(کرانبی
نگی مهین و فرزاآفریند میشفقت مهین.حیات الیزالــ)٣دایهی:مهاکرونا(است و هم شفقت مهینــکران بی

]١٧٥[».گر استنظاره

لحاظ روحانی واجب و ه که بهتوان آنرا با مهر مشفقاندر سطور بعدی صحبت از قوه یکی کننده عشق است که می
گردد و دل آدمی به بین معدوم میحس دویی.... در عشق «:ناشی از متافیزیک توحیدی است، مقایسه کردًامنطق

]١٧٦[».که همانا کمال است و تعالی نفس و رسیدن به آستانه عالم روحانیرسدمیمقصود خود 

ظاهریش میسر شده باشد، فهمشاید هستی، کهوحدت در عشق است که:گردددویی بین معدوم میدر عشق حس
ترین اکرامش شود که عظیمبد، عشقی که خالقیت بی انتهایش در شفقتی لبریز مییامیتحققبه لحاظ روحانی 

که آدمی را در جایگاهی آفریده استعشق الیزال و تمام الهی:باز از امام غزالی. ستظاهر کردن همین یگانگی
رقت از حضرتش رهنمون هایی برای وی قرار داد تا وی را به کشف حجابهای مفاو راه،ه اوستهمواره طالب تقرب ب

بر وی لطفیو این همه عمل حضرت حق است«.مشاهده حضرت حق به مدد حضرتش نایل گرددهتا بگردند
ریز مهرش به آنهاست، پایهاین لطف خداوند بر مخلوقاتش ]١٧٧[.»بر او استو این مقصود مهر پروردگار:]مخلوق[

بین خود و بینانسانی که با آن حس دوییمهر و شفقت. مهری که در واقع چیزی جز عشق وی به خودش نیست
تواند به عنوان انعکاس متحدکننده یگانگی عشق الهی در خودش به خودش دیگری، معدوم شود، بدین ترتیب می

١Amitāyus
٢Mahāprajna: daichi
٣Mahākaruna: daihi
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ا شفقت مطلق و یکتایی اعلی به دور از هر تقابلی و طرد یکدیگر به لذ. به حساب آید. است در این دنیا دیده شود
. گردندنحوی هماهنگ در توحیدی واحد جمع می

کشد که غایی را به تعریف میواقعیتای از شفقتی که اکنون بحث کردیم آشکارا سرریزی آن بهجتی است که جنبه
بهجت درونی در تناسب با آن یگانه و شفقت . ردگییگانگیش وحدانیتش همه چیز را بواسطه شفقتش در بر می

در این تصدیق توحید . در برگیرنده کثیری است، توصیفی حایز اهمیت در رمز معنوی توحید استبیرونی که 
:گرددآوایی در ابیات زیر روشن میاین هم. کنیمآوایی مفهومی دهگری بین دو آیین مشاهده میهم

حدواـ هستی ـکثیردرک حقیقِتبی
اعلی باشد،نورجهات متوهر چند که مراقبه

.نگرش تعلق نیستممارست تو چیزی جز 
،تهیتو بهجتبی تحقق یگانگی 
،باشدتهیتات متوجه هر چند که مراقبه

]١٧٨[.انجامدخواهد ممارست تو فقط به پوجی

گر مضامین عبارات چینی را چون توصیفی روحانی از توحید توان خواند و منعکسحقیقِت کثیر ـ هستی ـ واحد
. بسیاری در رازآموزی اسالمی است، در واقع معنی لغوی توحید یک دربر گیرندگی پویاست و نه یک یگانگی ایستا

وحیدی تفرق و این لغت مشتق از فعل وحد است یعنی متحد کننده، با اتکا به شهودی که برآمده از این فهم ت
ز در این ابیات میلرپا به یکی ا.ها بر این منوال در یگانگی زیربنایی جمع گردانیده شده استگوناگونی پدیده
ر را به واسطه تعالیشاگر آن نوبیافزاید، معذالکبه تمرکزش بر نورویگوید که هر چقدرشاگردانش می

بدل » وحدت«به را » کثرت«که ]ایمنانس[ی حضوراز فهم آنگاه،یگر موجودات ببینددای از دج]ترانساندانس[
تمرکز ،شهوددر غیاب این.، عاجز خواهد ماندموجودات مشهود استهمه حقیقتی که در » وجه«آن،کندمی

و کثیر، یک دوگانگی یگانهشود ــ یعنی چسبیدن به افتراق واهی بین می»بستگی«روشنایی منجر به بر] مراقبه[
با به سرشت درونی تهیت است که تشابه آنمیلرپادر اشارۀ.کشدبند میبهکننده را در زندان کثرت که مراقبه 

و ] سعادت[بدون درک یگانگی بهجت «. آوردمفهوم اسالمی رحمت مبارک پروردگار به نحوی خیره کننده سر بر می
خود مسعود است یا اصًال ذاتتهیت در . گراییمگر پوچبه دنبال ندارد بر تهیت چیزیتوجه و تمرکزیهر » تهیت

پیشتر دیدیم که نیروانه و تهیت در اساس یکی هستند، لغت نیروانه تاکید بر سرشت مسعود مقامی . تهیت نیست
دارد که فراتر از همه مطلقتاکید بر سرشت عینی » تهیت«حاصل است و لغت مطلقدارد که در آن وقوف بر 

که ددهبیشتر نشان میکند و حتیابیات میلرپا این اتحاد ذاتی را روشن می. از اباطیل هستندچیزها ست که پر
از انکاراین : استسرشارتواند مسعود نباشد، دقیقًا به خاطر اینکه تهیت از بهجت و سعادتتجربه تهیت نمی

گذارد مگر آن تهیت اثری بر نفس نمیدانستن و به تجربه دریافتن بهجت . فکر و وجود بسیار دور استۀپوچگرایان
ذات این آرزو: آرزوی قسمت کردن این خوشی با دیگرانگذارد و میآنکه در آن حالتی از انعکاس این بهجت به جای 
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ــ که نیستیک قوه برای احساس کردن رنج دیگران و رنج دیگری را از خود دانستنصرفًاو شفقتشفقت است
ای برای آوردن آن رنج به انجام یا ای باالتر از توحید، قوهقیات توحیدی است ــ بلکه در مرتبهای از اخالبیانگر مرتبه

پیام این ابیات میلرپا این،. یی اعلی همواره ساری استغاواقعیتکه از است رس نهادن آن رافت و سرور دستدر
:کنددرنگ آن را درک میبیمسلمان ــ که یکاست 

افتی،ه زحمت میگری باگر در مراقبه
بکوش،بر همگان ورزیدن شفقت در 

]١٧٩[.با آن بر همه مهربان یکی شو

از » تهیت«پیشتر به عنوان ،که با حقیقت اعلی یکی گرفته شده است» رحمت محیط بر همه«در اینجا شاهدیم که 
با این رحمت یکی شدن، همان یکی شدن است با . استکرانرحمت بیاما اینجا مشخصه تهیت آشکارا,آن یاد شد

شفقت تهیت«، در اورسدمیآنکه شفقتش به تمام موجودات . جاری است؛ آنکه از وی شفقت به همگانمطلق
سرریز شده جاری وقفه از مطلق به نسبی نامدش، تحقق یافته است؛ آن بيمیچنانکه میلرپا»)شوندهسرریز(جوشان

برای انتقال شفقِتیلحامویدرجهبه همان کند»تهی«،آندرجه که آدمی خود را به خاطرهر گردد؛ بهمی
:گرددمیتهیت

دهفرا ای گوش لحظهپا، چونگریا
از اعماق قلبم ساریست

انوار
...

]١٨٠[.تهیاتحاد مهر است و بر این گواه

بین اسالم و جودو شن در مفهوم شفقت اید پرسیده شود که حال هر چقدر هم تشابهات در پایان این بخش ش
توان نماینده سنت بزرگشن را نمیکند، قابل توجه باشد، مکتب جودورا منعقد میمطلقکه قوه خالقه مهرورزانه

چنینپاسخ ما . قاعده کلی استماند که تصدیق کنندۀتر چون استثنایی میبیشآنبلکه،بودایی دانست] طوالنی[
جودو شن نمایندۀ این تم اصلی است ــ خدا به عنوان خالق از روی شفقت ــ اثبات این نیست که این کهاست که

گر آن است نمایانبسادگی اینواسطه این تم همسان کرد، بلکهو بهنحوی خامتوان بهدو آیین اسالم و بودا را می
با این مساله را کوت آیین بودا در رابطهکه تفاوتها بین مفهوم اسالم از خدا به عنوان خالق از روی رحمت و س

ۀ خالق شفیق را بلکه این واقعیت که حداقل یک مکتب بودایی اید. دانستجانبه دوای برای انکارشود پایهنمی
احتیاجی نیست که مدعی شد . بین دو آیین در این بابت نیستکند گواه است که هیچ ناسازگاری مطلقیتصدیق می

و قابل مسلم در اسالمقطعی، محوری و: تر از آند، بسی متفاوتطراز در دو آیین دارابه و هممشکه این اصل نقشی
. انکار در آیین بوداقابلکامًالنه، ممکن و حداقلتصور
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تقدسمشترکزمینه:سخن آخر

ای کنندهترکیب خیرهکه کتابی حایز اهمیت در سنت مهایانه است ١َیسیددهیچهوینیسمتن زیر برگرفته از پرجُنپایه
.استیگانه و شفقت بر تمام باشندگان که بنیان و عصاره تقدس دهد، دانش آنارایه میاز فرزانگی و شفقت 

این را ،گرددممکن می،شودبین عمل شناختن و آنچه شناخته میمییزتفکر و تبااشیا که درک آن ٢جوهریتبی«
نتوانند یافتن، این وقف از سیل رنج خالص کرد که با شور فراوان خود را وقف کسانی آدمیچون .گویندانشذات د

به سر انجام مردی را مناسب درجاتکیب ربا تآدمی جادرآنپس .پرشور را، که رنج ایشانعلت آن است، شفقت گویند
.گویند)اوپایه(ها این را ترفندآورد؛مطلوب می

که به دهرمهاساس استاین. ترفند خوانندـدانشرا]و شفقتدانش[تالط این دو اخدر اتحادی فارق از دوگانگی،
است از بودن و نبودن ایی فارغو ع شناسوی از مفاهیم شناسنده و موض. چیزی کاستاز آننشاید چیزی افزود یاآن 

نه دوگانگی و .بی لکهفارغ است از تخصیص گرفتن و تخصیصات فارغ است، وی در سرشت خویش پاک است و
شود ترفند که شاید به شهود بـدانش؛ چنین است باقرارچیزهاست بی حرکت و، ساکن وآرام، در همۀنادوگانگی
علت ایزدی کمال ، آندهرمهدایرۀآن.داردعالی و شگرف بودایان نام این همان است که جایگاه. فهمیدش
است و سعادت کمال )٤سَودهیتهانه(تقدسآن مقام سعید .... )٣نیروانهتیستهیتهَاپره(بی شکلآن نیروانه. شادکامی

یکاز ههماست،وجود پدیدار و آنچه که ورای آن...شمارسه گردونه بودایی و منترهای بی،سه کالبد بودایی. دانش
. یافتگی کاملین روشنایآن یگانۀ واال، آن خیر جهان شمول، آ...گویند بهجت عالیآن را ....خیزندمنبع بر می

ن است ــ کرااتحاد شفقت بیآنکهاندچنین گفته،عالی خود و دیگران استبهجتبزرگ این حقیقت را که دانایان
دانایی است که ه ازو انباشتزاد استآکامل که از هر تعلقی که یک تنه بنا بر نابودی رنج در عالم دارد ــ و دانش

]١٨١[».چه بسیار است تنوع آن،نتوان به حساب آورد

کمال تحقق توحید با مالزمانش، دانش و شفقت، توصیف در حدیث قدسی که پیشتر آمد،والیتدر تعریف تقدس یا 
:گرددمی

پس اگر دوستش : شود تا جایی که دوستش بدارمبه تدریج با انجام نوافل و عبادات به من نزدیک می] من[بندۀ ...«
شوم که به آن سخن بیند و زبانش میشوم که به آن میشنود و چشمش میکه به آن میشومبدارم، گوشش می

».رودشوم که با آن راه میکند و پایش میشوم که با آن کار میگوید و دستش میمی

وقتی خداوند بنده خود را چنان دوست : شده است» نوشته«بر نفسش آنکهیکی ست، شفقتش باعشق خداوند 
تواندمیفقطآیدای میکه از چنین باشندهآنچهاز میان وی ببیند و بشنود و کار کند، آنگاه جوهره همهبدارد که

ترین مراتب که از تحقق ترین و عمیقو مهر در رفیعهمین ترکیب دانش. رفت تام باشدعشق الهی در اتحاد با مع

١Prajnopāyaviniscayasiddhi
٢non-substantiality
٣apratisthitanirvāna
٤svadhithāna
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از راهواقعیت الهی انتقالاین . است»تحقق یگانگی«ه بلک،تنها تصدیق و اثبات یگانگی نیستخیزد، اینبرمیتوحید
یکالترین و دراماتیک از رادبرگشتبیکس، فرد مقدس سندی بلع. کندرکن تعالی الهی نمیمداهنه درفرد مقدس

تواند چنین کند چراکه او در برابر خداوند فانی گشته و به میاست کهمقدسفردتنهادهد؛توحید را به دست می
مقدس با وثوقی کامل وجه الهی را ددل فرصافآیینه : شودواسطه همین فناست که وجه الهی از میان او متجلی می

الهی این انعکاس وجه .کندنهایتش کم نمیگردند و این تجلی خیره کننده بر زمین چیزی از تعالی بیمنعکس می
کند، نه فقط مهر که به واسطه آن، فرد مقدس قادر به شنیدن و صفتی ذاتی از صفات سرشت الهی را منتقل می

لذا چنین . شفقت مهرورزانه، رحمتی که بر نفس خداوند مکتوب استخداوند است بلکه نیز] هاز را[به واسطه دیدن
سطه آن شفقت الهی و علم الهی همه چیزها را در گردد در روندی که بواشود که فرد مقدس شریک میواقع می

از معرفت الهی یا دانش). ٧غافر آیه سوره (هر چیز احاطه دارد] تو بر[پروردگارا رحمت و دانش :گیردآغوش می
آنگاه که پیامبر چون رحمتی برای تمام . یبه ذات دیگرورودذات آن یگانه یعنی هرسیدن ب: شفقت الهی جدا نیست

. گرددمیبرای تمام مخلوقات دانشسرچشمه حکمت و نیزاو نتیجتًا،)١٠٧انبیاء آیه سوره(شودخوانده میعالمیان
به واسطه فنایش در برابر وجه خداوند، در این در آغوش گرفتن مقدس کل عالمدرجهفرد مقدس قادر است به 

.، شرکت جویداست و هم الهینبویو شفقت که هم دانش

 ***

اصل یگانگی مطلق است، عبارت است ازاندایستادهبر آنه مشترک که روحانیت اسالم و آیین بودا در کنار همزمین
، هم اکنون و هم تحقق آن بوسیله نفس فردیدهند، آنچه کهبر آن گواهی میهر دو آیین مقدسآنچه که متون 

طالبیگانگی :یابدیگانگی معنا میآیین درپیتقدس در هر دو . اساس و بنیاد هدف غایی هر دو آیین استاینجا،
پیشکش خود در شفقت و همدردی معرفت کامل است که این خود مستلزم فنای تام و تمام در درون معرفت است و

.داشتیبا دیگران بدون هیچ چشم

مقدس است که فرد در در آیین بودا ــ نماینده قله رفیع کمال است؛ارهتدر اسالم و ولیاما فرد مقدس ــ 
یابد؛ تحقق میسرشاریتشبه واسطه اوست که دین در تمام ؛رسدمیکمالعمیقترین اهداف آیین در این جهان به

نظر و عمل، فهم و تحقق، آرمانهای روحانی . گرددتجربه مینحوی محسوسبه تقدس آیینفرد مقدس است که در 
تافیزیکی بنیادین تقدس را ــ عمودی و افقی، مدو بعد. ندشوو واقعیتهای انسانی ــ همه در شخص مقدس یکی می

جستجویکه اسالم و آیین بودا را در توان چون تعریف زمینه مشترک اساسیالهی و انسانی ــ میو اخالقی، 
.کند، دانستمتحد مییگانهبرای آن مشترکشان

هاهنوشتپا
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درست است که امام غزالی رساالت کالمی نیز نوشته است . ٣٤ص ). ١٩٩٢دار الجیل، : بیروت(احیاءعلوم الدین[١]
که این کتاب رسدمیاما به نظر . کندیاد می» برترین علوم«به از آن ) األصولعلممنالمستصفی(و در اثر آخر خود 

های اساسی به خوبی دیدگاه)Eric Urmbsy(بای اریک اورمس. های آن مربوط استعلم حقوق و شاخهبیشتر به 
... ای برای کشف حقسالحی برای دفاع از حقانیت ایمان، اما نه وسیله« :کندامام غزالی در باب کالم را خالصه می

».سازدکند اما نمیمنهدم می

Eric Ormsby, Ghazali—The Revival of Islam (Oxford: Oneworld, 2008), p.64.
٧٨نژاد صفحه الدین کیائیبه همت زین» اعترفات غزالی«برگرفته از ترجمه فارسی با عنوان [٢]

http://www.ammanmessage.comنک ]٣[

در سنت او . اختالف نظر بسیاری هستنزد محققین بر سر تولد و مرگ این چهره نافذ و تاثیرگذار در آیین بودا [٤]
ببینید. اندرا بودای دوم هم نامیده

David J. Kalupahana, Nāgārjūna—The Philosophy of the Middle Way (State University of
New York Press, 1986), p.2

م ٢٦٥یا بعد از . م.پ١٠٠مدرکی نیست که نشان دهد وی قبل از « :توان گفتجوزف والسر حداکثر میبنا بر
».زیسته باشد

Nāgārjūna in Context (New York: Columbia University Press, 2005), p.63.

از واژه سانسکریت ، که هر دو موخوذ )Ch’anna(از چننا) Ch’an(است، چون چن(zenna)ذن مخفف ذننا [٥]
ذن بدون شک محصول طبیعی ذهن چینی «:سوزوکی. ت.بنا بر د. به معنای مراقبه هستند) Dhyāna(دهیانه 

».یافتگی در زندگانی عملی استراه چینی بکار بستن آموزه روشنایی«؛ آن »است

D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism (London: Rider& Company, 1970), vol. 1, pp. 36, 39

و تنها یکی از شاگردان مقصود در منشا آیین ذن مشهور است که بودا بدون آنکه لب به سخن بگشاید گلی را باال برد
دانند اگرچه شکوفایی این مکتب چند استاد را فهمید، وی کسی نبود مگر مهاکشیپه که او را اولین استاد ذن می

نام گرفته است، خطاب به » موعظه گل«پس از این موعظه بدون کالم که چنین آمده که بودا . قرن بعدتر محقق شد
ج ،همانجانک» .ای مهاکشیپه محترم، کنون من گرانبهاترین گنجینه معنوی و عالی خود را به تو دادم«:کشیبه گفت

.١٦٧، ٦٠، صص ١
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نک[٦]

Chachnamah Retold—An Account of the Arab Conquest of Sindh, Gobind Khushalani (New
Delhi: Promilla, 2006), p.156

نک[٧]

Abū al-Hasan al-Balādhurī, Futūh al-buldān (Beirut: Maktaba al-Hilāl, 1988), p.422-423.

همچنین نک . ٤٢٤همانجا ص [٨]

History of Muslim Civilization in India and Pakistan, S.M. Ikram (Lahore: Institute of
Islamic Culture, 1989).

توان م را نمی٧٨٢توسط لشکر عباسی در سنه َوَلبهیالبته بعضی ویرانگریها همچون ویران کردن صومعه [٩]
تخریب ولبهی «:گویدچنین می) Dr Alexander Berzin(اما محقق آیین بودا، دکتر الکساندر برزین. نادیده گرفت

یا این کار : دو توضیح ممکن است. یک استثنا در مقررات رسمی و دینی عباسیان استدر اوایل خالفت عباسیان .... 
محلی آیین جین را با » سفید پوشان«خودسرانه بعضی فرماندهان متعصب بوده یا یک لشکرکشی اشتباه، چراکه 

حال این بخشی از جهاد اند، به هراند و سپس متوجه تفاوت جینیان و بوداییان نشدهطرفداران ابومسلم اشتباه گرفته
».بر علیه بوداییان نبوده است

See his ‘The Historical Interaction between the Buddhist and Islamic Cultures before the
Mongol Empire’ in his ‘The Berzin Archives—the Buddhist Archives of Dr Alexander
Berzin’(http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/ebooks/unpublished_manuscripts/hi
storical_interaction/pt2/history_cultures_10.html)

پایه و اساس امرای اسالمی همچون تخریب معبد نالنده توسط بختیار خلجی به سال های بیاز خشونتیکی دیگر 
مسلمانان دانست، مسلمینی که » قواعد کلی رسمی دینی و رسمی«م را بایستی به طریقی مشابه در تضاد با ١١٩٣

نظامی دیدکه مصدق قاعده های سیاسیچنین اعمالی را بایستی چون استثنا. ندکردهمطابق فرامین اسالمی عمل می
.این قاعده که حق دینی بوداییان و هندوان به عنوان ذمی محفوظ بوده است: دینی هستند

این احتیاط در اینجا واجب است، بسیاری از محققین مسلمان بر این باورند که اهل کتاب بدون شک وارثین [١٠]
اند حال یا اما ایشان به وحی خویش پایبند نبوده. یشان هم هستادیان راستین هستند که این خود تصدیق ادیان ا

بودا نیز به اجتناب ناپذیر . به واسطه تحریف کتابهایشان یا به واسطه تنزل و هبوطشان که بهای گذشت زمان است
نا بر قرن بعد شد ب٥کند که منجر به پیشگویهای بیشتری در بودن چنین فسادی در پیشگوییهای بسیاری اشاره می
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مونی را های بودا شاکیهاند، عمر آموزههایی که حول و حوش تولد مسیح شکل گرفتهبنابر پیشگویی«ادوارد کونز 
.»اندسال گفته٢٥٠٠

E. Conze, Buddhism—A Short History (Oxford: Oneworld, 2000), p.141.

در مرتبه اصول است، حال تا کجا این اصول در عمل نظر آید اتفاقای مشترک به کار میکه در جستجوی زمینهآنچه 
.گردند، مساله دیگری استرعایت می

.مختلف استترجمه ها آیات قرآن از منابع[١١]

برای بحث بیشتر، نک[١٢]

The Other in the Light of the One—The Holy Qur’ān and Interfaith Dialogue (Cambridge:
Islamic Texts Society, 2006)

نک[١٣]

The Middle Length Discourses of the Buddha—A Translation of the Majjhima Nikāya (trs.
Bhikku Nanamoli & Bhikku Bodhi) (Oxford: The Pali Texts Society, 1995), p.24.

٢٦٠تا ٢٥٦، صص ٢٦:١٨همانجا [١٤]

نک[١٥]

The Diamond Sutra and The Sutra of Hui-Neng (tr. A.F. Price & Wong Mou-lam) (Boston:
Shambhala, 1990), p.24.

نک. صورت مادی، احساس، ادراک، اشکال ذهنی، آگاهی: عبارتند از) skandhasسَکندهه ـ (مصالح [١٦]

The Middle Length Discourses, op.cit., pp.26-27

همچنین نک

Thich Nhat Hanh, The Heart of the Buddha’s Teaching (Berkeley: Parallax Press, 1988),
ch.23, ‘The Five Aggregates’, pp.164-171.

١٣٥تا ١٣٤، صص ١٨ـ١٥. ٩همانجا، [١٧]
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١٠٦تا ١٠٥، صص ٤.٢٩همانجا، [١٨]

.همچنین نک کتاب چهل حدیث قدسی. اندمسلم و ترمذی آن را روایت کرده[١٩]

مقایسه نگرش کرمه در آیین بودا و خداوند چون داور در مسیحیت، در کتابدرالما نک به بحث جالب داالی[٢٠]

The Good Heart: A Buddhist Perspective on the Teachings of Jesus (Somerville: Wisdom
Publications, 1996), p.115 ff.

آنطور که » اندگشتهواقعیت خود دارد و کسانی که به واقعیت آگاهاشاره به«در بعضی متون مهایانه این کلمه [٢١]
:گویدمی» کتیبه گل آذین«ایی بر متن مشهور مهایانه توماس کلری در مقدمه

The Flower Ornament Scripture—A Translation of the Avatamsaka Sutra, Translated from
the Chinese by Thomas Cleary (Boulder & London:
Shambhala, 1984), p.3.

نک[٢٢]

Coomaraswamy, Buddha and the Gospel of Buddhism, 1988, (New Jersey: Citadel Press),
p.77.

نک[٢٣]

Samyutta Nikāya, 4:54, cited in ibid., p.98.

همچنین نک[٢٤]

Marco Pallis, ‘Is There Room for Grace in Buddhism?’ in his A Buddhist Spectrum (London:
George Allen & Unwin, 1980), pp.52-71

نک[٢٥]

Saddharmapundarīka Sūtra 2: 36 and 73; cited in Coomaraswamy, Buddha and the Gospel of
Buddhism, op.cit., p.159.

.در مورد این مفهوم مهم بیشتر سخن خواهیم گفت. کلمه به کلمه یعنی کالبد دهرمه[٢٦]



٩٢

نک[٢٧]

D.T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, p.63; cited in ibid., p.159.

نک[٢٨]

Dalai Lama, The Many Ways to Nirvana (London: Hodder and Stoughton, 2004), p.5.

نک[٢٩]

Dalai Lama, ‘Harmony, Dialogue and Meditation’, in D.W. Mitchell, J.Wiseman (eds.) The
Gethsemani Encounter (New York: Continuum, 1999), p.49.

نک[٣٠]

The Many Ways to Nirvana, op.cit., p.83.

نک[٣١]

Dalai Lama, Widening the Circle of Love (tr. Jeffrey Hopkins), (London, Sydney, etc: Rider,
2002), p.4.

٥تا ٤همانجا، صص [٣٢]

] که در اینجا به طبع واژه انگلیسی، نظاره ترجمه شده است: م[contemplationمنظور داالی الما از کلمه [٣٣]
.ام، ابعاد فلسفی و تحلیلی سنت استدر اینجا و بسیاری متون دیگر که از ایشان خوانده

نک[٣٤]

The Good Heart, op.cit., p.40.

٤٠تا ٣٩همانجا صص [٣٥]



٩٣

ترجمه کلمه الصمد به یک : م. [از راغب اصفهانی، معجم المفردات الفاظ القرآندر باب ترجمه لغت صمد، نک [٣٦]
.]گرددکلمه واحد در فارسی نیز ممکن نیست، از اینرو معموًال ترجمه آن در چند کلمه بیان می

نک[٣٧]

Buddhist Texts Through the Ages, eds. E. Conze, I.B. Horner, D. Snelgrove, A. Waley
(Oxford: Bruno Cassirer, 1954), p.95.

ولی . پاشایی به فارسی برگردانده شده است. توسط مترجم محترم عراه آیینتحت عنوان پدهذممهکتاب : م[[٣٨]
.]از متن انگلیسی انجام شده استهای اینجا مستقیمًا برگردان

The Dhammapada—The Path of Perfection (tr. Juan Mascaró) (Penguin: Harmondsworth,
1983), I,11-12.

نک[٣٩]

The Middle Length Discourses, op. cit., 26:18, pp.259-260.

نک» گرایاننیست«و » گرایانجاودان«یدگاه تری در درک حال و هوای محیط دینی بودا و دبرای بحث مفصل[٤٠]

K.N. Jayatilleke, Early Buddhist Theory of Knowledge (London: George Allen & Unwin,
1963), pp.21-168

در) Aggivacchagotta(٧٢در سوتته ) Vacchagotta(نک به گفتگوی بودا و رهگذر همچنین 

The Middle Length Discourses, op.cit., pp.590-594.

.مادیمیکه، مکتبی که نگارجونه بنا نهاد[٤١]

نک[٤٢]

Taisho shinshū daizokyo 12, 374: 523b, cited by Youru Wang in Linguistic Strategies in
Daoist Zhuangzi and Chan Buddhism (London & New York: RoutledgeCurzon, 2003), p.61.

نک[٤٣]

Mūlamadhyamakakārikā, 24:8, cited by David Kalupahana, Nāgārjūna—The Philosophy of
the Middle Way, op.cit., p.331.



٩٤

.برای توضیح بیشتر به مقدمه مراجعه کنید. »چنین آمده«و هم دارد» چنین رفته«این واژه هم معنای آنکه [٤٤]

نک[٤٥]

Kaccāyanagotta-Sutta in Samutta-nikāya, 2.17; cited by David J. Kalupahana, Nāgārjūna—
The Philosophy of the Middle Way, op. cit., pp.10_11.

نک[٤٦]

Majjhima Nikāya I, 63; cited in Some Sayings, op. cit., p.305.

افزاید انگلیسی توماس کلری میچنانکه مترجم . نیز مشهور است» رهایی ورای فهمکتیبه مهم «این متن به [٤٧]
ترین متن در تمام متون بودایی است و نزد تمام مکاتب بودایی که به رهایی ترین و عالیاین شاید غنی«کند می

».شمول باور دارند، محترم استجهان

The Flower Ornament Scripture, op.cit., p.1.

یافتگی یکی است و نه فقط با موجود با مقام روشنایی» بودا«بعدتر روشن خواهیم کرد که . ٤٤٥همانجا ص [٤٨]
.باشدیافتگی است نیز یگانه میانسانی؛ همچنین وی با واقعیت غایی که محتواي ُابژکتیو مقام روشنایی

٤٤٧همانجا ص [٤٩]

٥١همانجا ص [٥٠]

٤٤٨همانجا ص [٥١]

٢٩١همانجا ص [٥٢]

که در فلسفه اسالمی رایج است صرف نظر کردیم و ترجیح » بسیط«واژه تکنیکی به لحاظ انسجام متن، از : م[[٥٣]
]دادیم لغت نامرکب را در برابر مرکب به کار ببریم

برای این سوزاندن دیدگان بیننده، معنای عمیقتری هم هست که به . ٢٩٣صحیح مسلم، کتاب ایمان، ص [٥٤]
کسی است که به تماشای خدا مشرف شده و لذا هستیش به عارف . گرددقلب تقدس و یا والیت در اسالم برمی

عالوه بر تفسیرهای بسیار که صوفیان و عرفای بزرگ در . نیست بدل شده بسیار شبیه به معنای نیروانه در آیین بودا



٩٥

رابطه با این جنبه تحقق و اتحاد به جای مانده است، اشارت متعددی به این حقیقت در قرآن و احادیث نیز موجود 
اگر پندارید که ...«:کند، این آیه قرآن حکایت از همین راز داردآوردن یک مثال از قرآن در اینجا کفایت می. است

).٦سوره جمعه آیه (» .گویید درخواست مرگ کنیدشما دوستان خدایید نه مردم دیگر پس اگر راست می

٣٩٨معجم مفردات، ص [٥٥]

، الجامع الصغیرنک. ین حدیث را در کتاب الجامع الصغیر خود آورده استپنج روایت از اجالل الدین سیوطی [٥٦]
.٢٦٢ـ ٢٦٣صص ٣م، ج ١٩٧٢چاپ دارالمعرفه بیروت، 

٩٤معجم مفردات، ص [٥٧]

نک[٥٨]

Diamond Sutra, cited in E.Conze, Buddhist Wisdom Books (London: George Allen & Unwin,
1958), p.59.

واقعیت گرفته «] به عنوان[لذا حاکي از آن چیزي است که است،»نگه داشتن«dhriنسکریت کلمه ریشه سا[٥٩]
نک.ها و فرامین تا واقعیت غایياز آموزه» شودمي

Red Pine, The Zen Teaching of Bodhidharma (New York: North Point Press, 1987), p.116,
n.6.

نک[٦٠]

What is empty is Buddha-nature (Buddhadhātu)’, according to the Mahāparinirvāna Sūtra.
Cited in ibid., p.60.

.»رحم«الرحیم مشتق است از : در اینجا شاهد تشابهی با اسالم هستیم[٦١]

برگرفته از[٦٢]

Sūtra of Complete Enlightenment (tr. Ven. Guo-gu Bhikshu) in Master Sheng-yen, Complete
Enlightenment, part 9, volume 7 (New York: Dharma Drum, 1997), pp.17-18.

. ]٥٥-٥٦وند، ص ، ترجمه صادق آیینه[ [٦٣]

نک به زندگینامه وی [٦٤]

W.Y. Evans-Wentz, Tibet’s Great Yogī Milarepa (London: Humphrey Milford, 1928).



٩٦

نک[٦٥]

The Hundred Thousand Songs of Milarepa (tr. Garma C.C. Chang) (Boston & Shaftsbury:
Shambhala, 1989), vol.2, pp.404, 405.

٣٩١.، ص٢. همانجا، ج[٦٦]

٣٧٠.، ص٢. همانجا، ج[٦٧]

» اساسی«پذیری که وقتی وی به عنصر مرگ نا«:است) upādhi(برگردان ُاپادهی ] basis: در انگلیسی[اساس [٦٨]
» . دهداندوه را تعلیم می، بودای کامل مقام نیالوده و بی»اساس«ندارد دست یافت، با رهایی واقعی از 

Itivuttaka, 62 (p.82 of Buddhist texts through the ages)

نک[٦٩]
Satasāhasrika, LIII, f.279-283. Cited in Buddhist Texts Through the Ages, op.cit., pp.174-
175.

.شطحیات منصور حالج و بایزید بسطامی[٧٠]

]٥٧ـ ٥٨وند، ص ، ترجمه صادق آیینه[[٧١]

نک[٧٢]
The Flower Ornament Scripture—A Translation of the Avatamsaka Sutra, op.cit., p.292.

٧٢پ [٧٣]

نک[٧٤]

The Diamond Sutra and The Sutra of Hui-Neng, op.cit., p.85.

نک[٧٥]

Diamond Sutra, cited in E. Conze, Buddhist Texts, op.cit,. p.36



٩٧

نک[٧٦]

The Diamond Sutra and the Sutra of Hui-Neng, op.cit., p.32.

نک[٧٧]

Prajnāpāramitā Sutra, A/27:453, cited in ibid., p.37.

نک[٧٨]
Heart Sutra, verses 37-43, cited in ibid., p.93

همچنین نک.٤٤ـ ٤٥ص ) ١٩٧٩چاپ بیروت، (کتاب االربعین فی االصول الدین [٧٩]

La Notion de la Ma‘rifa chez Ghazālī (Paris: Traditions les Lettres Orientales, 1958), p.125.

برگرفته از[٨٠]

Mūlamadhyamakakārikā , 24:8, cited by David Kalupahana, Nāgārjūna—The Philosophy of
the Middle Way, op.cit., p.331.

.هم هردو معنای واقعیت و راستی را شامل است) satyam(، واژه سانسکریت َستَیم»حق«همانند کلمه عربی [٨١]

نک[٨٢]

The Flower Ornament Scripture, op.cit., p.290.

٣٧٦.همانجا، ص[٨٣]

برگرفته از[٨٤]

Vimalakirti Scripture, as cited by Cleary in ibid., p.35.

٣٧٦.همانجا، ص[٨٥]

٣٧٧.همانجا، ص[٨٦]

نک[٨٧]



٩٨

The Diamond Sutra, op.cit., p.53.

) در احیای علوم دینفی المثل(گرچه این حدیث در منابع رایج ذکر نشده است ولی بزرگانی چون امام غزالی [٨٨]
نیز نک. اندآن را به کرات به کار برده

M. Rustom, ‘Psychology, eschatology, and imagination in Mulla Sadra Shirazi's commentary
on the hadith of awakening’, in Islam and Science, vol.5, no.1, 1997, p.10.

برگرفته از[٨٩]

Majjhima Nikāya, in Some Sayings of the Buddha According to the Pali Canon, tr. F.L.
Woodward (London: Oxford University Press, 1925) p.4

نک[٩٠]

Vajracchedikā, 26a, b. Cited in Buddhist texts through the Ages, op.cit., p.144.

پیامبر در پاسخ به این سوال که چه زمانی به پیامبری برگزیده : ستیک روایت کامًال معتبر این حدیث چنین ا[٩١]
.١٢٨، ١و ابن حنبل ١نک مناقب ترمذی . »آنگاه که آدم بین روح و جسم بود«شدند فرمودند 

»گذار واقعی ذن استپایه«ششمین استاد اعظم ذن که بنا بر نظر سوزوکی [٩٢]

D.T. Suzuki, Essays in Zen, op.cit., vol.1, p.108

٢١٢.، ص١.همانجا، ج[٩٣]

گوید، لذا آوردن آن مفید فایده برای نویسنده در اینجا در باب ترجمه کلمه تقوی به زبان انگلیسی سخن می[[٩٤]
الواقع لغاتی چون فی. معذالک مترجم کوشیده است بحثی موازی را در متن اصلی دنبال کند. خواننده فارسی نیست

بیشتر » تقوا«. کنندادا نمی» تقوا«نیز حق مطلب را درترجمه کلمه » پاکدامنی«، یا »ترس از خدا«، »پرهیزگاری«
شود که این بودن منجر می» حواس جمع«بودن در محضر خداست ولی کاربرد روزمرۀ عبارت » حواس جمع«شبیه 

.]ای معنوی نداشته باشدعبارت بار معنایی کافی برای منتقل کردن مقوله

برگرفته از[٩٥]

Hung-Jen’s discourse on meditation by W. Pachow, in his Chinese Buddhism—Aspects of
Interaction and Reinterpretation (Lanham: University Press of America, 1980), p.40.



٩٩

نک[٩٦]

The Flower Ornament Scripture, op.cit., p.450.

٣٧٣.همانجا، ص[٩٧]

نک[٩٨]

D.T. Suzuki, ‘The Buddhist Conception of Reality’, in Frederick Franck, ed., The Buddhist
Eye (Bloomington: World Wisdom, 2004), p.85.

نک[٩٩]

Ananda Coomaraswamy, Buddha and the Gospel of Buddhism (New Jersey: Citadel Press,
1988) p.239.

نک[١٠٠]

E. Conze, Buddhism—A Short History (Oxford: Oneworld, 2000), p.51.

نک[١٠١]

M. Pallis, A Buddhist Spectrum (London: George Allen & Unwin, 1980), p.103.

نک[١٠٢]

D.T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism (New York: Harper & Row, 1968), p.137.

نهایت هم حیات و هم نور بی.نیز هست» پایانحیات بی«شود که وی امیتایوس بهه گفته میتوصیف امیتهدر [١٠٣]
این درجه از واقعیت بودا به وضوح متعال است و با هیچ یک از تجلیات آن در سمساره، یا به زبان اسالمی . هستند

.منطبق نیست» عالم مخلوق«

.میتایوس در امیتابهه را نیز محسوب کنیمیا سه تا، با الحی، اگرکه بعد ا[١٠٤]



١٠٠

اسطوره عبارت است از داستانی که مقصودش بیان رمز و : اگر این کلمه را در معنی مثبت در نظر بگیریم[١٠٥]
.رازی است

نک[١٠٦]

Kenryo Kanamatsu, Naturalness—A Classic of Shin Buddhism (Bloomington: World
Wisdom, 2002), p.17.

١٢.همانجا، ص[١٠٧]

١٣.همانجا،ص[١٠٨]

٨٥.همانجا،ص[١٠٩]

.این یکی برگرفته از مجموعه دیلمی است. احادیث مشابه بسیار است[١١٠]

نک[١١١]

Honen, The Buddhist Saint: His Life and Teaching, Shunjo (Tr. H.H. Coates, R. Ishizuka),
(New York: Garland, 1981), vol.2, p.441.

٤٦٠.، ص٢. همانجا،ج[١١٢]

٤٦٣.، ص٢. همانجا،ج[١١٣]

برگرفته از[١١٤]

Al-Ghazālī: Invocations and Supplications (Book IX of Ihyā’ ‘ulūm al-dīn), trans. K.
Nakamura (Cambridge, 1990), p.8

.جانشین هونن است) م١٢٦٢وفات (ران شین[١١٥]

نک[١١٦]

Kenryo Kanamatsu, Naturalness, op. cit., pp.42-43.

نک[١١٧]



١٠١

Ibn ‘Atā’Allāh al-Iskandarī, The Key to Salvation—A Sufi Manual of Invocation (tr. Mary
Ann Koury Danner) (Cambridge: Islamic Texts Society, 1996), pp.43, 45.

ف شفقت، در آیین تبت است؛ معادل چینی آن ، بوداس)Avalokiteshvara(این نام تبتی اولکیتیشوره[١١٨]
) Opagmed(که در تبتی اوپاگمد(وی زادۀ آمیداست . است) Kwannon(و ژاپنی آن کوانن) Kwan-Yin(ینکوان

).شودنامیده می

١١٨پ[١١٩]

Marco Pallis, A Buddhist Spectrum (London: George Allen & Unwin, 1980), p.89

٤٥.همانجا، ص[١٢٠]

، ٤عوالی اللئالی، ج: م. [٢١١٧شماره ٩٩٢کتاب الرقاق بخاری ص . ٣٨شماره ١١٨چهل حدیث انوری ص [١٢١]
] ١٠٣ص 

آنچه در باب ولی گفته . نیز هست، اما هر ولی، نبی نیست» ولی«بنا به تعریف » نبی«باید به یاد داشت که [١٢٢]
واضح است که . هایی که ولی دارد، نقش پیامبری نیز داردنبی عالوه بر تمام چیز. شده در مورد نبی نیز صادق است

.تقدس پیامبر اسالم از تمام مقدسین باالتر است

بي شک در جهان اسالم بیش از هر شعر دیگری « چنانکه شیخ همزه یوسف نیز اشاره کرده است این شعر [١٢٣]
ترجمه های . از امام بوصیری استبر مترجم معلوم نیست این ترجمه کدام بیت: م. [خوانده و حفظ شده است

.] متفاوتی از قصیده برده در فارسی موجود است

Shaykh Hamza Yusuf, The Burda of al-Busiri (Thaxted: Sandala, 2002).

.)یعنی مرا بشناسند(عباس و بسیاری مفسرین بعد از وی، در اینجا یعبدون یعنی یعرفون به روایت ابن[١٢٤]

نک[١٢٥]

Reginald Ray, Secret of the Vajra World (Boston and London: Shambhala, 2002), p.214.

نک[١٢٦]

Suzuki, Essays in Zen Buddhism, op. cit., vol.1, p.61.



١٠٢

نک[١٢٧]

Sutra in Tao-ch’o’s Book of Peace and Happiness; cited by Suzuki, Essays in Zen Buddhism,
op. cit., vol.2, p.157.

نک[١٢٨]

Mostafa Badawi, ‘The Muhammadan Attributes’ in Seasons—Semiannual Journal of
Zaytuna Institute Spring-Summer Reflections, vol. 2, no.2, 2005, pp.81-95.

و

Annemarie Schimmel, And Muhammad is His Messenger—The Veneration of the Prophet in
Islamic Piety (Chapel Hill and London: University of North Carolina Press, 1985), especially
ch.2 ‘Muhammad the Beautiful Model’, pp.24-55.

.٢:٣٨احمد بن حنبل [١٢٩]

.]تواند باشدن ترجمه کدام بیت جامی میبر من معلوم نیست که ای: مترجم. [شیمل آن را نقل کرده است[١٣٠]

Schimmel, op. cit., p.131.

.معنای نام محمد نیز یعنی ستوده[١٣١]

.گرددذکر میبارکبا صلیاین عبارت یا به همین شکل یا با جایگزینی [١٣٢]

نک[١٣٣]

Qadi Iyad’s Ash-Shifā’ (tr. Aisha Abdarrahman Bewley, Muhammad— Messenger of Allah)
(Inverness: Madinah Press, 1991), p.74.

این دو قرائت مکمل یکدیگرند و نه در تضاد با یکدیگر، باالخص تا . اندمعنای کلمه الیقین را مرگ نیز گفته[١٣٤]
.روحانی است که نتیجه فناست» مرگ«یافتگی عالی و بنابرآن یقین مطلق بسته به آنجا که روشنایی

نک[١٣٥]

The Hundred Thousand Songs of Milarepa, op.cit., p.495.

٣٧٧.همانجا، ص[١٣٦]



١٠٣

: به یاد داشته باشیم که در اینجا ما با یکی از تعلیمات اساسی بهگودگیتا روبرو هستیم[١٣٧]
علی نک گیتا سرود خدایان، ترجمه محمد: م. [عمل بدون توجه به نتیجه): nishkama karma(کرمهکامهنیش

]، انتشارات خوارزمیموحد

٦٤٢٦و ٤٠٤٢بخاری، [١٣٨]

بخاری[١٣٩]

٢٠٩٦.، ش٩٨٣-٩٨٢.همانجا، صص[١٤٠]

٢١٠٠.، ش٩٨٤.همانجا، ص[١٤١]

.٢١١٠.، ش٩٨٩.همانجا، ص[١٤٢]

نک[١٤٣]

Winter (tr. & ed.), Al-Ghazālī—The Remembrance of Death and the Afterlife (Cambridge:
Islamic Texts Society, 1989), p.9.

٩.همانجا، ص[١٤٤]

.٢٥قیامه، ترمذی، [١٤٥]

اما اینک من «: معلوم است) ١٥٤قطعه (پده که در این قطعه از ذممهخانه در اینجا سمبل خود است، چنان[١٤٦]
ستونهای نادانی . دار گناه درهم شکسته شده است. از این بیش این خانه را نخواهی ساخت: ام ای معماِر خانهترا دیده

».چراکه جان میرای من به سوی خوشی نامیرای نیروانه رفته است: تب خواهش و تمنا گذشته است. فروریخته است

نک[١٤٧]

Sutta Nipata, v. 804-807—cited on p.187 of Some Sayings.

نک[١٤٨]

Digha Nikāya, II., 198, cited on p.188 of Some Sayings.

.آیین بودا یاما نگهبان جهنم استدر [١٤٩]

نک[١٥٠]



١٠٤

Dhammapada, 44 and 46, p.42.

نک[١٥١]

Dhammapada, 170, p.60

نک[١٥٢]

Dhammapada, 345, p.84.

نک[١٥٣]

The Hundred Thousand Songs of Milarepa (tr. Garma C.C. Chang) (Shambhala: Boston &
Shaftsbury, 1989), vol.2, p.524.

٥٥٩.،ص٢.همانجا، ج[١٥٤]

نک[١٥٥]

Chogyam Trungpa, Cutting Through Spiritual Materialism (Boston: Shambhala, 1973)

نک[١٥٦]

Elizabeth J. Harris, Detachment and Compassion in Early Buddhism (Kandy, Sri Lanka:
Buddhist Publication Society, 1997), p.4.

ادعا شده است که بودا به مالقات هیچ یک از معلمان بزرگ اوپانیشاد که ضرورت قایل بودن بر تعالی َپَرم [١٥٧]
، نفس jīvātman(در برابر جیوآتمن ) »ورای کیفیات«آتمن اعلی، برهمه نیرگونه، برهمه , Paramātman(آتمن 
نک. کردند، نرفترا فهم می) فردی 

Ananda Coomaraswamy, Buddha and the Gospel of Buddhism, op. cit., p.199
با گونه فارسی همریشه gunaبا نه و Nirصورت، شکل، بیگونه، بیبی): Brahma Nirguna(برهمه نیرگونه:م[

.]هستند

بستگی به لذت (kāmupādāna: سه دیگر عبارتند از. گیردبه خود می» بستگی«نهایی است کهاین شکل [١٥٨]
).بستگی به قواعد و فرامین و عادات اجتماعی(silabbatupādānaو ) بستگی به نگرش(ditthūpādāna) حواس



١٠٥

نک[١٥٩]

Kenryo Kanamatsu, Naturalness, op.cit., p.7

نک[١٦٠]

‘God as “The Loving” in Islam’, in Miroslav Volf (ed.) Loving God in Word and in Deed
(forthcoming, Yale University Press, 2009)

نک[١٦١]

E. Conze, Buddhist Scriptures (Baltimore, 1968), p.186.

.رجوع شود١٠١به پاورقی [١٦٢]

ــ چنانکه دیدیم به Dharma-kāyaدر تقابل با Sambhoga-kāyaاشاره به تجلی آسمانی اصل بودا به [١٦٣]
.شکل انسانی بودای زمینیNirmāna-kāyaذات ورای صورت تعلق دارد ــ و 

نک[١٦٤]

Vajracchedikā, 26a, b. Cited in Buddhist texts through the Ages, op. cit., p.144.

جالب است که در آیین بودای تبت، شفقت بر دانش تفوق دارد، الاقل تا جایی که به تجلی زمینی این [١٦٥]
الما که نماینده بودای بر پنچن) اولکیتیشوره( ا که نماینده بوداسف شفقت استالمکیفیات مربوط است، چراکه داالی

.کران است، تفوق داردنور بی

Marco Palis, The Way and the Mountain (London: Peter Owen, 1991), pp.161-162 M.

٢٢١.،ص٥. ، ج٤، بخش٦احیا،کتاب [١٦٦]

نک[١٦٧]

Samyutta Nikāya, 4:359. Cited in Some Buddhist Sayings, op. cit., p.322.

نک[١٦٨]



١٠٦

Khuddaka Pātha, 8-9. Cited by Phra Soonthorndhammathada in Compassion in Buddhism
and Purānas (Nag Publishers: Delhi, 1995), op. cit., p.94.

نک[١٦٩]

Majjhima Nikāya, 1:27. Cited in Compassion in Buddhism, op. cit., p.93.

٩٣.همانجا،ص[١٧٠]

نک[١٧١]

Compassion in Buddhism, op. cit., pp.83-84.

نک[١٧٢]

Anguttara Nikāya, 1:181-184, cited in ibid., p.97.

.بار آمده است٣٧٥م بار ذکر شده است و مشتقات رح٩٥ها، نام الرحمن در قران سوای مطلع سوره[١٧٣]

نک[١٧٤]

Kenryo Kanamatsu, Naturalness—A Classic of Shin Buddhism op. cit., p.113.

٦٣.همانجا،ص[١٧٥]

٦٤.همانجا،ص[١٧٦]

نک[١٧٧]

Al-Ghazālī, Ihyā’, op. cit., pp.221-222.

نک[١٧٨]

The Hundred Thousand Songs of Milarepa, op.cit., vol. 2, p.526.



١٠٧

٥٦١.،ص٢.جهمانجا، [١٧٩]

٤٤٥.،ص٢.همانجا، ج[١٨٠]

برگرفته از[١٨١]

Prajnopāyaviniscayasiddhi, ch.1-3; cited in Buddhist Texts, op. cit., pp.241-242.
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